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2 Kasım 2000

C£)

* Hırvatistan Başbakanı Ivica Racan'ın ülkemize 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.
  •

% Filistin ve İsrail tarafları arasında, bölgedeki 
şiddet olaylarının sona erdirilmesi için varılan 
mutabakata ilişkin açıklama.

% Türkiye-Ukrayna Siyasi İstişareleri'ne ilişkin 
açıklama.

% Batı Kudüs'te meydana gelen bombalı 
saldırıya ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

3 Kasım 2000

# Yunan mahkemesinin İskeçe Seçilmiş 
Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhinde aldığı 
karara ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Oman'a 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

% Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.
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* Kosova'da gerçekleştirilen yerel seçimlere 
ilişkin açıklama.

4 Kasım 2000

6 Kasım 2000

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Hırvatistan 
Başbakanı Ivica Racan ile yaptıkları ortak 
basın toplantısı ve sorulara verdikleri yanıtlar.

* Gürcistan Devlet Başkanı Eduard 
Shevardnadze'nin ülkemize yapacağı resmi 
ziyarete ilişkin açıklama.

7 Kasım 2000

* Gürcistan Devlet Başkanı Eduard 
Shevardnadze'nin ülkemize yapacağı resmi 
ziyaretin ertelenmesine ilişkin açıklama.

#  Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk 
Loğoğlu'nun Almanya'ya yapacağı resmi 
ziyarete ilişkin açıklama.

8 Kasım 2000

# Fransız Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımı 
konusunda aldığı karara ilişkin açıklama.
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* Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı 
Türkiye'ye ilişkin Katılım Ortaklığı Belgesi'yle 
ilgili açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.

10 Kasım 2000

* Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 
Azerbaycan ve Ermenistan'ı üyeliğe davet 
eden kararına ilişkin açıklama.

11 Kasım 2000

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar ve Ürdün'e 
bulunacakları ziyaretler öncesinde yaptıkları 
açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in AB 
Komisyonu'nca yayınlanan Türkiye'nin 
Katılım Ortaklığı Belgesi ile ilgili yaptıkları 
açıklama ve somlara verdikleri yanıtlar.

12 Kasım 2000

% Sayın Cumhurbaşkanımızın 9. İslam Zirve 
Toplantısı Özel Otummu'nda yaptıkları 
konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın 9. İslam Zirve 
Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.
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* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'e 
gönderdikleri başsağlığı mektubu.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
ISEDAK Başkanı sıfatıyla yaptıkları konuşma.

* Türkiye ile Danimarka arasında yapılacak 
Siyasi İstişare Toplantısı'na ilişkin açıklama.

13 Kasım  2000

14 Kasım 2000

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanlanna 
gönderdikleri mektup.

* Avrupa-Akdeniz Süreci (EUROMED) 4. 
Bakanlar Toplantısı'na ilişkin açıklama.

15 Kasım 2000

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
KKTC'nin kuruluşunun 17. yıldönümü 
nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Rauf R. 
Denktaş'a gönderdikleri kutlama mesajı.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Filistin Ulusal Günü nedeniyle Filistin Devlet 
Başkanı Yaser Arafat'a gönderdikleri kutlama 
mesajı.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk ve Ürdün 
heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından 
yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Ürdün İş 
Konseyi Toplantısında yaptıkları konuşma.

•  •

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Haşimi Ürdün 
Kralı Abdullah tarafından onurlarına verilen 
akşam yemeğinde yaptıkları konuşma.

* Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma'nm 
ülkemize yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

* Türkiye ile Litvanya arasında yapılacak 5. 
Siyasi Danışma Toplantısı'na ilişkin açıklama.

v- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul 
edilen Morillon Raporu'na ilişkin açıklama.

16 Kasım 2000

*- Sayın Cumhurbaşkanımızın UNESCO'nun 55. 
yıldönümü vesilesiyle yaptıkları açıklama.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar ve Ürdün'e 
gerçekleştirdikleri ziyaretlerin dönüşünde 
yaptıkları açıklama.

* İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh'in ülkemize 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

* Burgaz Başkonsolosluğumuz Muavin 
Konsolosu Mehmet Koza'ya yapılan saldırıya 
ilişkin açıklama.
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17 Kasım  2000

Cumhurbaşkanımızın
w w

Hazar Havzası Özel Danışmam Büyükelçi 
John Wolf u kabullerine ilişkin açıklama.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh'i 
kabullerine ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Suudi
Arabistan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.

18 Kasım 2000

& Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Türkiye'nin 
AB'ye Katılım Ortaklığı Belgesi'ne ilişkin 
açıklamaları ve sorulara verdikleri yanıtlar.

% İtalya Parlamentosu'nun aldığı, sözde Ermeni 
soykırımı ile ilgili karara ilişkin açıklama.

20 Kasım 2000

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 
yayınlanan mesajları.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu'nda yaptıkları konuşma.
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* Türkiye ve İrlanda arasında yapılacak Siyasi 
istişare Toplantısı'na ilişkin açıklama.

21 Kasım 2000

* NATO Genel Sekreteri George Robertson'un 
İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

•  •

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in İsrail'e
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

22 Kasım 2000

* Türkiye'nin Orta Doğu Barış Süreci'ne ilişkin 
görüşleri hakkındaki açıklama.

* KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın 
ülkemize yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

* Türkiye'de tedavileri sağlanacak Filistinli 
yaralılara ilişkin açıklama.

•

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
katılacağı Avrupa Konferansı'na ilişkin 
açıklama.

23 Kasım 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma'yı karşılama 
töreninde yaptıkları konuşma.
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* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Türkiye ile Ukrayna arasında akdedilen 
anlaşmaların imza töreninden sonra yaptıkları 
konuşma.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma 
onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşma.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
katılacağı AGİT Bakanlar Konseyi 
Toplantısı'na ilişkin açıklama.

* Filistin toprakları ve İsrail'de meydana gelen 
şiddet olaylarına ilişkin açıklama.

* Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi
"Teknolojik Yenilikler" Alt-Komitesi'nin
Ankara'da yapılacak toplantısına ilişkin bilgi 
notu.

24 Kasım 2000

% Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
başkanlıklarında yapılan Kıbrıs konusundaki 
toplantının ardından yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.
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25 Kasım  2000

* Türkiye'nin Katılım Ortaklığı Belgesi'yle ilgili 
olarak AB üyesi ülkelerle yapılmakta olan 
temas ve istişarelere ilişkin açıklama.

26 Kasım 2000

v- Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Azerbaycan'da meydana gelen depremle ilgili 
olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev ile yaptıkları telefon görüşmesine 
ilişkin açıklama.

29 Kasım 2000

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.

*  Kasını Ayı Dış Politika Gelişm eleri.
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HIRVATİSTAN BAŞBAKANI IVICA RACAN’IN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Hırvatistan Başbakanı Ivica Racan, Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit'in davetine icabetle, 5-7 Kasım 2000 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, memnuniyet 
verici bir düzeyde bulunan ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele 
alınacak, ayrıca Balkanlar’daki son gelişmeler başta olmak üzere 
bölgesel ve çok taraflı konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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FİLİSTİN VE İSRAİL TARAFLARI ARASINDA, 
BÖLGEDEKİ ŞİDDET OLAYLARININ SONA 

ERDİRİLMESİ İÇİN VARILAN MUTABAKATA İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile İsrail Bölgesel 
İşbirliği Bakanı Shimon Peres arasında dün Gazze’de yapılan 
toplantı sonucunda, şiddete son verilmesi için İsrail ile 
Filistinlilerin işbirliği yapmaları hususunda mutabakata varılması 
büyük bir memnunlukla karşılanmıştır.

Türkiye, Şarm El-Şeyh’te varılan mutabakatın biran önce
uygulanmasını ve tarafların müzakere masasına geri dönmelerini
yegane çıkar yol olarak görmekte, barışın ancak müzakereler
yoluyla gerçekleştirilebileceğine, bunun dışında bir seçenek
bulunmadığına inanmakta, bu çerçevede, her iki tarafı, gerekli
siyasi iradeyi sergilemeleri ve esnekliği göstermeleri için teşvik 
etmektedir.

Türkiye, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barışın tesis 
edilebilmesi için, katkıda bulunmaya devam edecektir.
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TÜRKİYE-UKRAYNA SİYASİ İSTİŞARELERİ’NE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit 
Alpogan ile karşıtı Ukrayna Cumhuriyeti Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Petro Sardachuk arasındaki, mutat Türkiye-Ukrayna 
Siyasi İstişareleri 6 Kasım 2000 tarihinde K iev’de 
gerçekleştirilecektir.

Yapılacak görüşmelerde bütün boyutlarıyla ikili ilişkiler 
ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
sorunlar üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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BATI KUDÜS’TE MEYDANA GELEN BOMBALI
SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile İsrail Bölgesel
işbirliği Bakanı Shinıon Peres’in Şarm El-Şeyh Mutabakatları’mn
uygulamaya konulması ve şiddete son vermek üzere işbirliği
yapılması hususunda anlaşmaya varmalarının hemen ardından
Batı Kudüs’te gerçekleşen bir bombalı saldırı sonucunda iki
kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın yaralandığı derin 
üzüntüyle öğrenilmiştir.

Barış düşmanlarının yeni bir provokasyonu olan bu 
menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye, bu son olayın da gösterdiği gibi, kalıcı ve adil 
barışın biran önce tesis edilmesinin son derece hayati bir konu 
olduğuna inanmakta, tarafları bu tür provokasyonlara karşı 
birlikte tavır almaya davet etmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

W  •

VERDİĞİ YANIT

30 Ekim 2000 tarihinde Madrid’de meydana gelen ve bir 
yargıçla birlikte üç kişinin ölümüne ve birçok insanın 
yaralanmasına yol açan bombalı terör saldırısı üzüntüyle 
öğrenilmiştir.

Terörizmden en çok zarar gören ülkeler arasında yeralan 
ve terörizme karşı meşru mücadelesini yıllardır kararlılıkla 
sürdüren Türkiye, bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınamaktadır. 
Olay, terörizmin bir araç olarak kullanılarak hiçbir amaca 
ulaşılamayacağı gerçeğini bir kere daha ortaya koymaktadır.

Bu saldırı, her türlü terörizmin ortadan kaldırılması 
gereğini ve bunun ancak uluslararası samimi ve etkin işbirliği 
yoluyla gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.
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YUNAN MAHKEMESİNİN İSKEÇE SEÇİLMİŞ 
MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA ALEYHİNDE ALDIĞI

KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın seçtiği İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga’nın, 30 Ekim 1997, 20 Kasım 1997 ve 21 
Aralık 1997 tarihlerinde yayınladığı dini içerikli mesajlar 
nedeniyle evvelce Serez Tek Hakimli Bidayet Mahkemesi 
tarafından mahkum edildiği davanın, 2 Kasım 2000 günü Serez 
Üç Hakimli Asliye Ceza M ahkemesi’nde görülen istinaf 
duruşmasında cezasının onaylandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine
alınmış olan söz konusu mahkeme kararıyla, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın anlaşmalardan kaynaklanan hakları bir kez daha ihlal 
edilmiştir.

Türkiye, ikili ve uluslararası andlaşmaların kendisine 
tanıdığı yetkiyle, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarını 
savunmakta kararlıdır.

İlgili Yunan makamlarını, artık bu hukuk dışı 
tutumlarından vazgeçerek, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 
haklarına saygı göstermeye bir kez daha davet ediyoruz.

6 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN OMAN’A 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Oman Dışişleri Bakanı 
Yousef Bin A law i’nin davetine icabetle 4-5 Kasım 2000 
tarihlerinde Onıan’a resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Bakanımızın Oman ’ ı ziyareti sırasında 
gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasında işbirliğinin 
geliştirilmesi olanakları ele alınacak, başta Orta Doğu’daki durum 
olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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3 EAMM

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

SORU: Cenevre’de 1 Kasım’da başlayan Kıbrıs Aracılı 
Görüşmeleri 5. Turu ile ilgili olarak Avrupa Birliği tarafından 31 
Ekim 2000 tarihinde yapılan açıklamayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Türkiye, Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm 
bulunması çabalarında BM Genel Sekreteri’ne verdiği destek 
çerçevesinde, Kıbrıs Aracılı Konuşmalar Süreci’ne yönelik yapıcı 
yaklaşımını sürdürmektedir.

Türkiye, 37 yıldır devam eden bu sorunun kapsamlı bir 
çözüme kavuşturulması amacıyla Kıbrıs Türk tarafını görüşmeler 
sürecinde desteklemeye ve cesaretlendirmeye devam edecektir.

Ancak, Kıbrıs Aracılı Görüşmeleri “önkoşulsuz” olarak 
yapılmaktadır. Bunun anlamı, herhangi bir modelin önkoşul 
olarak getirilmemesidir. Bu nedenle, BM Güvenlik Konseyi 
kararlarına yapılan herhangi bir atıf geçerli olmamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin konuya ilişkin olarak 
yaptığı açıklama tarafımızdan paylaşılmaktadır.

BM Genel Sekreteri’nin 14 Kasım 1999 tarihinde yaptığı 
açıklama ile başlatılan Aracılı Konuşmalar Süreci, bu açıklamada 
belirtilen temel üzerinde yürütülmektedir. Buna göre, Kıbrıs’ta iki 
eşit taraf vardır; bu iki eşit taraf arasında yüzyüze görüşmeler için 
gerekli ortak zeminin hazırlanmasına Aracılı Konuşmalar Süreci 
ile çalışılmaktadır.

8 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 2000



Kıbrıs’taki iki eşit taraf, Ada’daki iki farklı halkı temsil 
eden, iki ayrı ve egemen devlettir. Kıbrıs sorununa bir çözüm, 
üçüncü taraflarca değil, bu iki devlet tarafından bulunacaktır.

Kıbrıs konusuna katkıda bulunma arzusunda samimi olan 
üçüncü taraflara düşen görev, A da’daki gerçekleri gözden 
kaybetmemek ve Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ancak 
A da’daki eşit, egemen iki devlet arasındaki bir uzlaşı ile 
ulaşılabileceğini daima hatırda tutmaktır.

/
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KOSOVA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YEREL 
SEÇİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kosova’da 28 Ekim 2000 tarihinde gerçekleştirilen yerel 
seçimleri, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, İbrahim Rugova’nın 
başkanlığını yaptığı Kosova Demokratik Ligi (LDK) oyların 
yaklaşık % 60’mı alarak kazanmış bulunmaktadır. Yerel 
seçimlerin sakin bir ortamda gerçekleşmesi ve bu seçimler 
vesilesiyle, Kosova halkının çoğunluğunu oluşturan Arnavutlar’ın 
yıllar sonra ilk kez oy vererek, demokratik haklarını 
kullanabilmeleri de olumlu bir gelişme teşkil etmiştir.

Buna karşılık, Kosova’daki ulusal Türk azınlığı 
mensuplarının, ayrıca Sırplar’ın, Romanlar’ın, GoralılarTn ve 
diğer bazı toplumların çoğunluğu, farklı nedenlerle de olsa, 
sözkonusu seçimlere katılmamışlardır. Bu durumu, seçim 
sonuçlarının temsili niteliği yönünden olduğu kadar, Kosova’da 
kurulmaya çalışılan çoğulcu ve katılımcı demokratik düzen 
açısından da önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz.

Hatırlanacağı üzere, soydaşlarımız, özellikle Birleşmiş 
Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) eşgüdümünde yürütülen 
nüfus ve kayıt işlemlerine ilişkin formlarda Arnavutça ve 
Sırpça’nın yanı sıra Türkçe’nin eşit dil olarak kullanılmamış 
olmasına, kazanılmış haklarının gözardı edilmiş olması nedeniyle, 
haklı tepki göstermişlerdi. UNMIK, bu sorunun aşılması için 
önlemler alınacağı vaadinde bulunmuş ve bunun üzerine soydaş 
temsilcileri Kosovalı Türkler’in seçimlere katılabileceklerini 
ifade etmişlerdi. Ancak, UNMIK tarafından gerekli adımların 
zamanında atılmamış olmasından dolayı, soydaşlarımız 28 Ekim 
yerel seçimlerine katılamamışlardır.
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Bu bakımdan, soydaşlarımızın seçimlere 
katılamamalarının bir ölçüde telafi edilebilmesi için, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Kosova Özel Temsilcisi’nin, bu 
husustaki yetkisini kullanarak, Belediye Meclislerine 
soydaşlarımızın meşru siyasal partisi olan Türk Demokratik 
Birliği ’niıı adaylarını atayacağını umuyoruz. Soydaş 
temsilcilerinin bu isteklerinin karşılanması durumunda, Türklerin 
Kosova’nın siyasi yaşamında gereğince yer almaları yönünde 
önemli bir adım atılmış olacaktır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı 
kararma destek veren Türkiye, Kosova’da kalıcı barışın tesisi ve 
başta bölgede yaşayan ulusal Türk azınlığı olmak üzere bütün 
ulusal toplulukların haklarını en ileri düzeyde koruyan, eşitlik, 
hoşgörü, dayanışma ve işbirliğine dayalı bir demokratik düzenin 
kurulmasını istemekte ve bu yöndeki girişim ve çabalarını 
mümkün olan her fırsat ve düzeyde sürdürmektedir. Türkiye, 
bölgenin barış ve istikrarını yakından ilgilendiren Kosova’nm 
nihai statüsünün de, taraflar arasında ortak çıkarlar ve kazanılmış 
azınlık hakları temelinde gerçekleştirilecek müzakerelerle 
belirlenebileceğini ummaktadır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN HIRVATİSTAN 
BAŞBAKANI IVICA RACAN İLE YAPTIKLARI ORTAK 

BASIN TOPLANTISI VE SORULARA VERDİKLERİ
YANITLAR

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hırvatistan Başbakanı 
Sayın Ivica Racan ve değerli çalışma arkadaşları ile birlikte çok 
verimli bir çalışma yaptık. Türkiye’yi ziyaretleri için kendilerine 
teşekkür ediyorum.

Sayın Racan ve başında bulunduğu hükümet kısa sürede 
çok başarılı çalışmalar yaptı. Hırvatistan, bu hükümet döneminde 
demokratikleşme yönünde ileri adımlar attığı gibi, ekonomide de 
atılımlar yapmaya başladı. Bunun için kendilerini kutluyorum.

Bizim Hırvatistan’la her zaman çok iyi ilişkilerimiz oldu. 
Fakat ekonomik ve ticarî ilişkilerimiz henüz çok zayıf durumda. 
Bu ilişkileri güçlendirme konusunda her iki hükümetin de 
kararlılığı var. Özellikle Yugoslavya’daki rejim değişikliğinden 
sonra Balkanlar’da önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 
Sayın Başbakan bize bölgedeki olası gelişmeler konusunda çok 
aydınlatıcı bilgiler verdi; kendisine teşekkür ediyorum.

HIRVATİSTAN BAŞBAKANI IVICA RACAN: Sayın
Başbakan’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum; dünden 
itibaren Türkiye’de çok sıcak bir biçimde karşılandık.

Dost bir ülkeyi ziyaret etmek ve ayrıca ilişkilerimizin iyi 
olduğu bir ülkeye sorun çözmeye gelmemek çok iyi bir şey. 
Hırvatistan Cumhuriyeti’ne karşı yapılan saldırı sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve Türkiye halkının vermiş olduğu desteği 
Hırvat halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Evsahibimiz Türkiye
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Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ecevit’in sözlerine tamamen 
katılıyorum; iyi siyasî ilişkilerimizi, iyi ekonomik ve ticarî 
ilişkilerle desteklememiz gerekmektedir. Görüşmelerimizde ortak 
bir mutabakata vardık. Bugüne kadar ekonomik ilişkilerimizde 
potansiyelin çok azını kullandık. Önümüzdeki dönemde 
ekonomik ve ticarî ilişkilerin artırılmasına yönelik faaliyetlerimizi 
yoğunlaştırmamız gerekiyor, ikili düzeyde olduğu kadar, üçüncü 
ülkelerle ekonomik ve ticarî işbirliğine yönelmemizin zamanı da 
geldi. Evsahiplerimizin hazırladığı güzel program çerçevesinde 
Hırvatistan’ın önde gelen şirketlerinin genel müdürleriyle 
görüşmeler yürütülmektedir.

Az önce Sayın Başbakanda yaptığımız dostane
görüşmeden çok memnun kaldım. Türkiye Cumhuriyeti ve
Hırvatistan Cumhuriyeti jeostratejik konumları itibarıyla çok
büyük öneme sahiptirler. Herşeyden önce ülkelerimizin siyasî ve
ekonomik istikrarı bölgenin geleceği açısından büyük önem
taşımakta, ikili ilişkilerimizin temelini de oluşturmaktadır.
Sözlerimi tamamlamadan önce tekrar yaptığımız görüşmelerden

•  •

duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Önümüzdeki 
dönemde ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin artırılmasına büyük 
önem vereceğiz.

Sayın Başbakanda ayrıca mutabakata vardığımız başka bir 
husus da iyi ilişkilerimizin devam ettirilmesidir. Hırvatistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkam’mn da çok kısa bir süre sonra 
Türkiye’yi ziyaret edeceğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakam’m da en kısa sürede Hırvatistan Cumhuriyeti’nde 
gömıekten büyük onur ve mutluluk duyacağımızı ifade etmek 
isterim. Kendisi Hırvatistan’da çok iyi şekilde karşılanacağından 
emin olmalıdır.

Gördüğüm kadarıyla bu basın toplantısının yapıldığı yer 
hükümet binasında. Aynı şekilde Zagrep’te bizim hükümet 
binamızda da çok kısa bir süre içinde böyle bir basın toplantısının 
tekrar yapılacağını belirtmek istiyorum.
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SORULAR-YANITLAR

SORU: Yugoslavya’daki değişikliklerden bahsettiğinizi 
söylediniz. Bu çerçevede Yugoslavya’yı Balkan Paktı’na almak ve 
ilişkileri artırmak konusunda ortak tavrınız var mı?

HIRVATİSTAN BAŞBAKANI IVICA RACAN: Şunu 
açıkça belirtmek isterim ki; Hırvatistan Cumhuriyeti komşularıyla 
ve bölge ülkeleriyle işbirliğinden yanadır ve buna destek 
vermektedir. Ancak Hırvatistan Cumhuriyeti, artık hiçbir şekilde 
yeni bir Yugoslavya veya yeni bir Balkan Birliği içinde yer almak 
istememektedir. Şundan memnunuz ki; buna benzer düşünceler 
ciddî anlamda yoktur. Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 
buna ilişkin politikasını tek cümlede özetliyorum: Bölgesel 
işbirliğine evet, bölgesel kadere hayır. Güneydoğu Avrupa İstikrar 
Paktı konusu gündeme geldiğinde ise, şunu belirtmek isterim: 
İstikrar Paktı konusunu eleştirel bir biçimde konuşmanın zamanı 
değildir ve inanıyorum ki, bu Pakt’ın yeniden tanımını yapmak 
gerekecektir. Demokratik Hırvatistan Cumhuriyeti, Belgrad’taki 
demokratik değişim sürecini desteklemiştir. Ancak Miloseviç’in 
iktidardan düşmesi, Miloseviç politikasının tasfiyesi anlamına 
gelmez. Bunun için daha zamana ihtiyacımız var. Ancak 
Hırvatistan, Belgrad’taki demokratikleşme ve normalleşme 
sürecini tamamen desteklemektedir.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Yugoslavya ile ilgili 
Sayın Başbakan’m söylediklerine katılıyorum; hem kaygılarını, 
hem de umutlarını paylaşıyorum. Sayın Kostunica’nın 
Yugoslavya’yı yeniden uygar aleme kavuşturma yolunda ciddî 
adımlar atacağını umuyorum. Bunun başta gelen koşullarından 
biri, Yugoslavya’nın etnik ayrımcılığa kesinlikle son vermesidir. 
Bir başka şartı da, bölgedeki bütün ülkelere saygılı davranmasıdır.

SORU: Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs 
Cumhuriyeti olarak tanımaya hazırlanmakta. Bu konu ile ilgili 
yorumunuzu alabilir miyiz?
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HIRVATİSTAN BAŞBAKANI IVICA RACAN: Bosna 
Hersek’in bu görüşüyle ilgili olarak yorum yapmak istemiyorum; 
çünkü Bosna Hersek ayrı bir devlettir. Ayrıca, ben bu konuda bilgi 
sahibi değilim. Ancak tekrarlamak istiyorum ki; Bosna Hersek’in 
kendi içindeki birçok sorunu öncelikle çözmesi gerekiyor.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Teşekkür ederiz.
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GÜRCİSTAN DEVLET BAŞKANI EDUARD 
SHEVARDNADZE’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, 8-9 Kasım 2000 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Gürcistan arasında yüksek ve 
ileri seviyede seyreden ilişkilerin önümüzdeki dönemde çok yönlü 
şekilde daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin 
gerek ikili gerek uluslararası platformlarda daha da 
güçlendirilmesi olanakları araştırılacaktır. Görüşmelerde, ayrıca, 
her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret, dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde 
bulunduğumuz Gürcistan ile her alanda varolan içten ve dostça 
ilişkilerimizin gelişimine yeni bir ivme kazandıracaktır.
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Gü r c i s t a n  d e v l e t  b a ş k a n i  e d u a r d
SHEVARDNADZE’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ 
ZİYARETİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze’nin 
ablasının bugün sabah vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sayın Shevardnadze ailesinde yaşanan ve derin teessür 
uyandıran bu olay nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızdan 8-9 
Kasım 2000 tarihlerinde ülkemize yapacağı resmi ziyaretin 
ertelenmesini rica etmiştir.

Sayın Shevardnadze’nin ülkemize yapacağı resmi ziyaret 
ileride belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir.

Sayın Shevardnadze’nin ve ailesinin acısını paylaşır 
kendilerine başsağlığı dileriz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
FARUK LOĞOĞLU’NUN ALMANYA’YA YAPACAĞI 

RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu, 
Türkiye-Almanya İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı’na katılmak 
ve siyasi istişarelerde bulunmak üzere 9-10 Kasım 2000 tarihleri 
arasında Almanya’ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk 
Loğoğlu’na Türkiye-Almanya İşbirliği Konseyi Toplantısı için 
kamu ve özel sektörümüzün temsilcileri de eşlik edeceklerdir.
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FRANSIZ SENATOSU’NUN SÖZDE ERMENİ 
SOYKIRIMI KONUSUNDA ALDIĞI KARARA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Fransız Senatosu 7 Kasım 2000 tarihli oturumunda sözde 
Ermeni soykırımı konusunda tarihi gerçeklere tamamen ters düşen 
bir kanun teklifini kabul etmiştir. Son derece talihsiz ve yanlış bir 
adım oluşturan bu kararı kınıyor ve reddediyoruz. Kanun teklifi 
daha sonra Fransız Meclisi’nde ele alınacaktır.

Bu karar, tarihi gerçeklerin insafsızca çarpıtılması ve 
bütün bir ulusun dayanaksız iddialarla karalanması anlamına 
gelmektedir. Türk Ulusu, tarihinin hiçbir döneminde soykırım gibi 
bir insanlık suçu işlememiştir. Bu bakımdan, vicdanımız son 
derece rahattır. Türkler, Anadolu’da Ermenilerle tarih boyunca 
birlikte yaşamıştır, yaşamaktadır. Ancak, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu bölgelerindeki bazı 
Ermeni unsurlar, dış güçlerin oyununa gelmiş ve kendi ülkelerine 
karşı düşmanla işbirliğine girişmek suretiyle ihanet etmişlerdir. 
Bununla da yetinmeyip, çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bunun 
üzerine doğudaki Ermenilerin savaş bölgesinden başka yerlere 
nakledilmeleri zorunluluğu doğmuştur. Bu sırada ağır savaş 
şartları yanında iklim koşulları, salgın hastalık, kötü beslenme gibi 
etkenler tüm yöre halkına zarar vermiştir. Ancak, Ermenilerin 
büyük kısmı yeni yerleşim bölgelerine salimen ulaşmıştır. Diğer 
bir ifadeyle, Ermenilere yönelik ne bir soykırım, ne de soykırım 
emri vardır. Bunun aksine yönelik iddialar maksatlıdır ve 
temelden yoksundur.

Ancak, ne var ki, Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan, 
Ermeni diasporalarını kışkırtarak, çeşitli ülkelerdeki yasama 
organlarında Türkiye aleyhinde kararlar çıkartılmasını sağlamaya
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yönelmiştir. Koçaryan yönetiminin geniş maddi imkanlara sahip 
diaspora Ermenileri ile işbirliği halinde ülkemiz aleyhine 
yürüttüğü bu politika, Kafkasya’da özlenen barış ve istikrarın 
sağlanmasına hizmet etmediği gibi, Ermenistan’ın bölgedeki 
yalnızlığını güçlendirmekte, esasen büyük sıkıntılar içinde 
bulunan Ermenistan halkına zarar vermektedir.

•  •

Ote yandan, kökleri 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman 
ile Birinci Francois arasında imzalanan andlaşmaya kadar uzanan 
Türk-Fransız dostluğu da böylece dar ve bencil siyasi hesaplara 
alet edilmiş olmaktadır. Devlet adamlığı ve parlamenterlik 
sorumluluk, sağduyu ve gerçekçilik gerektirir. Başka ülkelerin 
tarih ve kültürleri konusunda karar almak, başka ulusları 
yargılamaya kalkmak milletvekillerinin ve senatörlerin görevi de 
değildir. Ancak ne yazık ki, bazı dost ülkelerin Parlamentolarının 
buna aykırı davranabildiği görülmektedir. Nitekim son olarak, 
Türkiye’nin en yakın dostluk ilişkileri içinde olduğu Fransa’nın 
Senatosundan böyle bir kararın çıkmış olması Türk Ulusu’nu 
haklı olarak derinden yaralamıştır, incitmiştir.

Ayrıca, Ermeni terörüne Fransa’da ve diğer ülkelerde şehit
verdiğimiz diplomatlarımızın ve vatandaşlarımızın aziz anısı Türk
kamuoyunun hafızasında tüm canlılığını korurken, bazı Fransız
politikacıları kendi küçük oy ve siyasi çıkar hesapları uğruna
aldıkları bu kararla büyük bir vebal ve sorumluluk altına 
girmişlerdir.

Fransız Senatosu’nun bu tutumunun Türk-Fransız 
ilişkilerine şimdiden zarar verdiği kuşkusuzdur. Bu aşamada 
Fransa’dan beklentimiz, Avrupa Parlamentosu ve ABD 
Temsilciler Meclisi örneklerinde olduğu gibi, Fransız 
Senatosu’nun bu hatasının, Millet Meclisi tarafından 
yinelenmeyerek, ilişkilerimize verilmiş olan zararın 
derinleşmesine yol açmamasıdır.
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AVRUPA BIRLIGI KOMISYONU’NUN YAYINLADIĞI 
TÜRKİYE’YE İLİŞKİN KATILIM ORTAKLIĞI

BELGESİ’YLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye’nin Avrupa Birliği ’ne (AB) üyelik sürecinde 
önemli bir aşamaya gelinmiştir. “Katılım Ortaklığı Belgesi” 
(KOB), Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bugün 
açıklanmıştır. Belge’nin, AB Konseyi tarafından benimsenmesini 
müteakip, Türkiye, üyelik müzakeresine dönük süreçte ilerlemeye 
devam edecektir.

Türkiye’ye ilişkin KOB, bütün adaylarmkiler gibi, Avrupa 
Birliği’nce hazırlanan bir belgedir; A B’nin sorumluluğundadır.

Bu aşamada KOB’a ilişkin görüşlerimiz aşağıdadır:

I

Tüm aday ülkeler için ayrı ayrı hazırlanan KOB, adayların 
üyelik sürecinde gelişmeleri için yerine getirmeleri beklenen 
hususları içermektedir. Sözkonusu hususlar, A B ’nin ilkeleri, 
hukuku ve “Kopenhag Ölçütleri” çerçevesinde tanımlanmaktadır. 
Bu bağlamda, Türkiye’nin KO B’u, ülkemizin adaylığını 
belirleyen 1999 Helsinki K ararlan’mn ilgili bölümlerine 
dayandırılmaktadır.

Türkiye, Ulusal Programını hazırlarken, tabiatıyla, AB 
görüş ve değerlendirmelerinin de üzerinde duracaktır. Ancak, 
KOB çalışmaları süresince Türkiye ile yapılan danışmalarda 
tarafımızca belirtildiği üzere, Türkiye olarak bizim Kopenhag 
Siyasal Ölçütleri’ne uyum çalışmalarımızın temel çerçevesini 
aşağıda sıralanan hususlar çizmektedir:
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a) Bu uyum çalışmaları, Anayasamızın kişi hak ve 
özgürlüklerine ilişkin bölümü zemininde gerçekleştirilecektir. Bu 
bağlamda, yaklaşımımızın anayasal sistemimizdeki “hak ve 
özgürlüklerin bireyselliği” anlayışıyla, Cumhuriyetin 
“yurttaşların eşitliği” ilkesiyle ve devletimizin laik ve üniter 
niteliğiyle tanımlandığı açıktır.

b) Bu çalışmalar, Hükümetimizin 21 Eylül 2000 tarihli
•  •

“Demokratikleşmede Öncelikler” beyanının ve Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerin ışığında geliştirilecektir.

•  •

c) Üyelik müzakerelerinin başlatılması için yerine 
getirilmesi gereken çalışmalarda, kendi öncelik sıralamamıza en 
uygun yöntemlerin tarafımızdan esas alınması doğaldır. Burada 
asıl önemli olan, Türkiye ve AB olarak tarafların aynı hedefi 
paylaşmaları ve bu hedef doğrultusunda birlikte çalışmalarıdır.

II

KOB “Amaç ve İlkeler”den oluşan giriş bölümüyle, 
siyasi-ekonomik ölçütleri ve yapılması gereken işlemleri sıralayan 
“Kısa ve Orta Vadeli Öncelikler” bölümlerinden oluşmaktadır.

Amaç ve İlkeler Bölümü, Türkiye’nin adaylığını 
belirleyen 1999 Helsinki Zirve Kararları’nm ilgili bölümlerini 
esas almaktadır. Bu bağlamda, Helsinki Zirve Kararları ’nın 4 ve 9 
(a) paragrafları çerçevesinde siyasi diyaloğun unsurları teyit 
edilmektedir. Kısa ve Orta Vadeli Öncelikler bölümlerinin, her yıl 
ülkemizle ilgili hazırlanan ve sonuncusu bugün yayınlanan 
İlerleme Raporlarında mevcut unsurlarının ise, Helsinki Kararları 
zemininde geçerlilik taşıdığı açıktır.

Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan tüm hususların AB 
tarafından aşağıdaki çerçevede değerlendirilmesinin gerektiği 
KOB danışmaları sırasında da muhataplarımıza açıkça 
belirtilmiştir:

a) Sayın Başbakanımızın 10 Aralık 1999 tarihli basın 
toplantısı;
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b) Finlandiya Başbakanı Lipponen’in, AB Helsinki 
Zirvesi Dönem Başkanı niteliğiyle Sayın Başbakanımıza yazdığı 
ve AB müktesebatının ayrılmaz bir bölümünü oluşturan 10 Aralık 
1999 tarihli mektup;

c) Sayın Lipponen’in keza Dönem Başkanı sıfatıyla 
Avrupa Parlamentosu’ndaki 14 Aralık 1999 tarihinde yaptığı 
konuşma;

d) AB yöneticileri Sayın Solana ve Sayın Verheugen’in 
Ankara’da Sayın Başbakanımıza 9 Aralık 1999’da sundukları 
açıklama.

Sayın Başbakanımız, Türkiye’nin Helsinki Zirve 
Kararları’m, AB Dönem Başkanı’nm mektubu, açıklaması ve AB 
yetkililerinin A nkara’daki beyanları ışığında benimsediğini, 
Sayın Lipponen’e cevabi yazısında ve ayrıca 10 Aralık’daki basın 
toplantısında esasen belirtmişti.

Türkiye, Kıbrıs meselesine çözüm bulma arayışları ile AB 
adaylığı arasında bir bağlantının varlığını hiçbir zaman kabul 
etmemiştir. Kıbrıs meselesi Ada’daki Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki bir 
konudur. Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan Kıbrıs konusuna 
ilişkin gözlemler, bu temel tutumumuzla uyumlu olduğu ölçüde 
tarafımızdan dikkate alınacaktır. Türkiye, bu bağlamda, kendisini 
sadece Helsinki Zirvesi Sonuçları ve bu sonuçların kabulüne 
ilişkin Türkiye ile AB arasındaki yazışmalar ve görüşmeler 
ışığında bağlı saymaya devam edecektir.
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$  e m u m

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DIRIOZ: Değerli arkadaşlar, basın toplantımıza
hoşgeldiniz. Sorularınızı cevaplandırmaya çalışayım.

SORU: A B’nin bugün açıklayacağı Katılım Ortaklığı 
Belgesi’ne ilişkin aşağı yukarı tüm detayları içeren taslak metinler 
basın organlarına yansıdı. Bu konuyla ilgili olarak Türk 
Dışişleri’nin düşüncesi nedir? Bir de Kıbrıs ve Ege konularında 
Yunan tarafıyla hala son dakika pazarlıklarının sürdüğüne dair 
bilgiler var. Bu pazarlıklardaki boyut nedir?

CEVAP: Katılım Ortaklığı Belgesi’nin açıklanmasını 
bekliyoruz. Açıklanıp resmiyet kazanacağı noktaya kadar 
söylenecek herşey varsayım niteliği taşıyacaktır. Bu söylenen 
şeyler sonradan doğrulansa dahi şu aşamada varsayım niteliği 
taşımaktadır. Ancak bu belge açıklandıktan sonra Bakanlığımızca 
bu konuda bir açıklama yapılacaktır.

SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi’nde “Kürt” sözünün 
geçmemesinin, Fransa’nın yardımıyla ve desteğiyle olduğu 
söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: Bildiğiniz gibi, Katılım Ortaklığı Belgesi, 
Komisyon’un bir belgesi. Bizimle müzakere edilmiyor; bize 
sadece danışılıyor. Dolayısıyla diğer tarafın bir belgesi olarak 
hazırlanacağı için iç mekanizmaları hakkında benim şu anda 
yeterince bir bilgim yok. Ama tabii ki, bizim görüşlerimizi, 
hassasiyetlerimizi dikkate alan her yaklaşım memnuniyetle 
karşılanmaktadır.
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SORU: Fransız Senatosu’nda Ermeni konusunda alınan 
karara ilişkin Bakanlığınız açıklamasında, Ermenistan Devleti’ne 
de bir atıfta bulunuluyor. Bundan önce yaşadığımız Temsilciler 
Meclisi örneğinde de Ermenistan’a yönelik birtakım tepkilerimiz 
olmuştu. Yine, devlet kurumlarının hazırladığı bir eylem planında 
Ermenistan’a yönelik birtakım önlemler sözkonusuydu. İlk aşama 
olarak vize uygulaması başlatıldı ve birtakım önlemlerin bunu 
izleyebileceği söyleniyordu. Fransa örneğinden yola çıkarak, bu 
eylem planının diğer maddelerinin uygulanması öngörülüyor mu?

CEVAP: Açıklamamızda belirtilen unsurların dışında bu 
konuda herhangi birşey söyleyemeyeceğim.

SORU: Almanya Dışişleri Bakanı Fischer bir açıklama 
yaptı ve Türkiye’nin A B ’ye üye olmak için hiçbir koşula sahip 
olmadığını, ileride de siyasi ölçütleri yerine getireceği hususunda 
somut bir gösterge bulunmadığını söyledi. Bu konudaki 
değerlendirmeniz nedir?

CEVAP: O açıklamayı veya metnini henüz görmediğim 
için herhangi birşey söyleyemeyeceğim. Ama Türkiye’nin bütün 
adaylar için geçerli olan ölçütleri yerine getirmek arzusunda 
olduğunu belirtmeliyim.

SORU: Fransa Büyükelçisi’nin Türkiye hakkında bazı 
açıklamaları oldu. Daha önce de olmuştu. Yine, İsrail 
Büyükelçisi’nin Sayın Bakan’a istinaden bazı açıklamaları oldu. 
Büyükelçilerin açıklamalarına herhangi bir tepki vermiyor 
muyuz? Böyle bir uygulamamız mı var; yoksa bu iki olay istisna 
mı?

CEVAP: Tepki veriyoruz veya vermiyoruz şeklinde bir 
genelleme yapmak mümkün değildir. Her olay kendi içinde 
değerlendirilir ve ona göre de gerektiği takdirde, gerektiği şekilde, 
gerektiği ölçüde, belirli usuller çerçevesinde tepki gösterilir.

SORU: Fransa Büyükelçisi’nin açıklamasına bir tepki 
vermemiz gerekmiyor mu? Bu anlamı çıkartabilir miyiz?
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CEVAP. O ifadeletin tamamını görmediğim için şu anda 
birşey söyleyemeyeceğim.

Teşekkür ederim.
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AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NİN 
AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN’I ÜYELİĞE DAVET

EDEN KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

9 Kasım 2000 tarihinde Strasbourg’da yapılan Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda, Azerbaycan ile 
Ermenistan’ı Avrupa Konseyi’ne eşzamanlı olarak üyeliğe davet 
eden karar tasarıları, üyelik törenine ilişkin tarihin belirlenmesi 
sırasında teyit edilmek üzere, kabul edilmiştir. Türkiye, 
Azerbaycan ile Ermenistan’ın Avrupa Konseyi’ne eşzamanlı 
üyeliklerine verdiği destek çerçevesinde, bu kararı olumlu bir 
gelişme olarak karşılamaktadır.

Anılan kararın alınması sırasında tarafımızdan bir oy 
açıklaması yapılmış ve bu karara ilişkin görüşlerimiz zabıtlara 
geçirilmiştir. Bu oy açıklamasında; Türkiye’nin Ermenistan’ı 
1991 yılında tanırken bu ülkenin Türkiye dahil komşuları ile olan 
ilişkilerinde uluslararası hukukun temel prensiplerine, özellikle de 
toprak bütünlüğü ve uluslararası düzeyde tanınmış sınırların ihlal 
edilmezliği ilkelerine saygı göstereceği anlayışı ile hareket 
ettiğinin vurgulanmış olduğu; Ermenistan’ın iyi komşuluk 
ilişkilerinin gereğine göre hareket edeceğine inanıldığı 
hatırlatılmıştır. Ermenistan’ın izlemekte olduğu politikaların 
uluslararası prensiplere aykırı olduğunun üzüntüyle gözlendiğinin 
belirtildiği oy açıklamamızda, Türkiye ile Ennenistan arasındaki 
ilişkilerin bu nedenle normalleşemediği vurgulanarak 
Ermenistan’ın kendi tarihi ile barışması ve komşularına karşı 
izlediği hasmane politikaları terketmesi yolundaki ümidimizi 
muhafaza ettiğimiz belirtilmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATAR VE ÜRDÜN’E 
BULUNACAKLARI ZİYARETLER ÖNCESİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

İslam Konferansı Örgütü’nün 12-14 Kasım 2000
tarihlerinde yapılacak 9. Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gidiyorum.
Bu ziyaretimde bana Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem eşlik 
edecektir.

¿W

Bildiğiniz gibi, İslam Konferansı Örgütü zirveleri üç yılda 
bir düzenlenmektedir.

Zirve Toplantısı’nda, Orta Doğu’da yaşanan son olayların
ve Orta Doğu Barış Süreci’nin içinde bulunduğu durumun
ağırlıklı olarak ele alınması beklenmektedir. Zirve’de, İslam
ülkelerini ilgilendiren çeşitli siyasal, toplumsal ve ekonomik
konularda çok sayıda karar tasarısı görüşülecek ve kabul 
edilecektir.

Zirve’ye tarafımızdan, Kıbrıs sorunu ve Batı Trakya Türk 
Azınlığı hakkında iki karar tasarısı sunulmuştur. Zirve’nin 
gündeminde, uluslararası terörizmle mücadele, Kosova ve 
Sancak, Yukarı Karabağ sorunu gibi ülkemizi yakından 
ilgilendiren konular da yer almaktadır.

Zirve’de, biri ülkemiz adına, öteki İslam Konferansı 
Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Başkanı 
olarak iki konuşma yapacağım. Ayrıca, Zirve’ye katılan bazı üye 
ülkelerin liderleriyle ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’yle 
ikili görüşmeler gerçekleştireceğim.
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Doha’dan sonra 14-16 Kasım tarihlerinde, aramızdaki
düzenli danışmalar çerçevesinde Ürdün’ün başkenti Amman’ı

•  •

ziyaret ederek, Ürdün Kralı Abdullah bin el Hüseyin ile 
görüşmelerde bulunacağım. Ziyaretimin bu bölümünde bana 
Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici eşlik edecektir.

Amman’daki temaslarımız sırasında, köklü tarihsel ve 
dinsel geçmişi paylaştığımız dost ve kardeş Ürdün ile ikili 
ilişkilerimizi ve işbirliği alanlarımızı çeşitli yönleriyle ele alacak 
ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar 
üzerinde duracağız.

Görüşmelerimizde Orta Doğu Barış Süreci ile Orta 
Doğu’da son aylarda yaşanan olayları da değerlendireceğiz.

Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması, 
şiddet kullanımına ve kan dökülmesine bir an önce son verilmesi 
yönündeki tüm çabaları desteklemekte, Barış Süreci’ne katkıda 
bulunmaya devam etmektedir. Bu süreçte, her zaman olumlu ve 
yapıcı bir rol oynamış olan Ürdün ile konuyla ilgili olarak 
yapacağımız danışmalara özel bir önem vermekteyiz.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN AB 
KOMİSYONU’NCA YAYINLANAN TÜRKİYE’NİN 

KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ İLE İLGİLİ 
YAPTIKLARI AÇIKLAMA VE SORULARA

VERDİKLERİ YANITLAR

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye için hazırladığı
Katılım Ortaklığı Belgesi, bazı anlayış veya yorum farkları
bulunsa bile, Türkiye’nin yerine getirmekte zorlanacağı öğeler
içermemektedir. Kaldı ki; Hükümetimizce bir referans ve çalışma

• •  •

belgesi olarak benimsenen insan Hakları Koordinatör Ust Kurulu 
Raporu da genelde Katılım Ortaklığı ile uyum içindedir.

Ancak, Belge’ye son anda eklenen Kıbrıs’la ilgili 
paragrafı Türkiye’nin onaylaması söz konusu değildir. Türkiye, 
Kıbrıs konusu ile Avrupa Birliği adaylığı arasında bir bağlantı 
varlığını kabul edemez. Kıbrıs konusu, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir 
konudur. Türkiye, bu konudaki kararlı tutumu bilinerek Avrupa 
Birliği’nde üye adaylığına alınmıştır.

Finlandiya Başbakanı Sayın Lipponen’in Helsinki Doruğu 
Dönem Başkanı niteliği ile 10 Aralık 1999 günü bana gönderdiği 
mektup, yine Sayın Lipponen’in 14 Aralık 1999 günü Avrupa 
Parlamentosu’nda yaptığı konuşma, Avrupa Birliği üst düzey 
yöneticilerinden Sayın Solana ile Sayın Verheugen’in 10 Aralık 
2000 gecesi Ankara’ya gelerek bizimle yaptıkları görüşme, 
tutumumuzun yeterince algılanmış olduğunu göstermektedir. Bu 
gerçekleri Avrupa Birliği yetkililerine bir kez daha hatırlatmakta 
yarar görüyorum.
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Finlandiya Başbakanı Paavo Lipponen’in, Avrupa Birliği 
adına, 10 Aralık 1999 günü bana gönderdiği mektubunda şu sözler 
yer alıyordu: “Kıbrıs konusunda bir siyasal çözüm Avrupa 
Birliği’nin amacı olmaya devam etmektedir. Konsey’in karar 
verme aşamasına gelindiğinde Kıbrıs’ın üyeliğe kabulü ile ilgili 
bütün önemli etkenler dikkate alınacaktır”. Bunlar Sayın 
Lipponen’in sözleridir. Lipponen’in bu sözleri Türkiye’nin Kıbrıs 
konusundaki duyarlılıklarının gözönünde tutulacağı anlamına 
gelmektedir.

15 Kasım Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin 17. yıldönümü kutlanacaktır. Kıbrıslı Türkler en 
ağır baskılara, engellemelere karşın bağımsızlıklarını ve devlet 
olma haklarını kanıtlamışlardır. Soykırım tehlikesinden o sayede 
kurtulmuşlardır. Bu sürecin geri dönüşü yoktur. Kıbrıs’ta iki ayrı 
devlet gerçeği gözönünde tutulmadan uzlaşı sağlanamaz.

Kaldı ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği ile 
Türkiye’nin güvenliği, hatta Doğu Akdeniz’in güvenliği 
birbirinden ayrılamaz. Bakü-Ceyhan Boru Hattı Projesi’nin 
kesinleşmiş olması Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin önemini 
Türkiye Cumhuriyeti açısından büsbütün artırmıştır.

Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofı 
Annan, 8 Kasım günü, Cenevre’de Kıbrıs’taki taraflara, “Sözlü 
İfadeler” adı altında bir kağıt sunmuştur. Bu kağıtta yer alan 
ifadelerin Türk tarafında ciddiye alınması beklenmemelidir. Bu 
kağıtta, “Konfederasyon” şöyle dursun, “Federasyon”un bile 
gerisine gidilmektedir. İki ayrı bağımsız Devlet varlığını gözardı 
eden bir yaklaşımla Kıbrıs’ta bir uzlaşmaya varılamaz.

O nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş herhalde, Aracılı 
Konuşmalar Süreci’nin önümüzdeki döneminde de Kıbrıs Türk 
tarafının görüşlerini açıklamayı, Türkiye’nin de tam desteğiyle 
sürdürecektir.
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SORULAR-YANITLAR

SORU: “Kıbrıs’ı kabul edemeyiz” dediniz. Peki bundan 
sonra Türkiye ne yapacak; özellikle Kasım ayının sonuna kadar 
Türkiye’nin stratejilerinde bir değişiklik olacak mı, Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nde değişiklik yapılabilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır; kaldı ki 1999 
Aralık ayında Helsinki’de Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili olarak 
neleri kabul edip, neleri kabul edemeyeceği belli olmuştu. Biz 
Avrupa Birliği’nin kendi çizgisinden, kendi doğrultusundan ciddî 
bir sapma yapmasını beklemiyoruz.

SORU: Kıbrıs’a gitmeyi düşünüyor musunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, şu sırada çok 
görevlerim var; burada kutlama törenlerine katılacağım.

SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Kürt kökenli 
vatandaşların eğitim ve yayın hakkından sözediliyor. Sayın 
Yılmaz’ın da bu konuda bir değerlendirmesi oldu.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bildiğim kadar yayın 
hakkı zaten kullanılıyor; Kürtçe yayın organları bulunuyor. Onun 
dışında, bu duyarlı bir konu; koalisyon ortakları arasında biraraya 
gelip bir sonuca varmamız gerekiyor.

SORU: M GK’nın, Avrupa Birliği Ölçütleri’ne uygun 
olarak biçimlendirilmesi söz konusu mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer almaması gereken bir konu; çünkü Türkiye’de 
MGK Hükümet’e herhangi bir dayatmada bulunmaz ve 
bulunamaz. Tavsiye niteliğindeki bildirimlerde bulunabilir; yani 
görüşlerini bildirir, ama Bakanlar Kurulu o görüşlere uygun 
bulursa uyar, uygun bulmazsa uymaz ve bu konuda herhalde 
Avrupa Birliği’nde bir bilgi yanlışlığı var.
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SORU: Filistinli yaralıların Türkiye’de tedavi edilmesi 
gibi bir konu Hükûmet’in gündeminde var mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Evet, var.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 9. İSLAM ZİRVE 
TOPLANTISI ÖZEL OTURUMU’NDA YAPTIKLARI

KONUŞMA

DOHA

Katar Emiri Altesleri Şeyh Hamad Bin Halifa El Sani,
Majesteleri,
Altesleri,
Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları,
Değerli Delegeler,
•  •  •

İslam Ülkeleri Dokuzuncu Zirvesi dolayısıyla Doha’da 
bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten onur duyuyorum.

•  •

Öncelikle, bize gösterilen sıcak konukseverlik ve bu 
Zirve’nin hazırlıkları sırasında yaptıkları başarılı çalışmalar için 
başta Altesleri Katar Emiri olmak üzere Katar Hükümeti’ne 
teşekkürlerimi sunar, Türk halkının dost ve kardeş Katar halkına 
içten selamlarını iletirim.

Bu toplantımızla birlikte önümüzdeki üç yıl için İslam 
Konferansı Örgütü Başkanlığı’m dost ve kardeş Katar 
üstlenecektir. Değerli Kardeşim Katar Emiri Altes Şeyh Hamad 
Bin Halifa’yı kutluyor, bu önemli ve onurlu görevlerinde 
kendilerine başarılar diliyorum. İslam Konferansı Örgütü’nün 
başarılı çalışmalarının önümüzdeki dönemde de gelişerek 
süreceğine içtenlikle inanmaktayız. Türkiye, başkanlık süresince 
Katar’a destek verecek ve yardımcı olacaktır.
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Bu vesileyle, geçtiğimiz üç yıl boyunca İslam Konferansı 
Örgütü Zirvesi Başkanlığı’m etkin ve başarılı bir biçimde 
yürütmüş olan İran İslam Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın 
Hatemi’ye takdir ve teşekkürlerimizi belirtmek istiyorum.

Tahran’da gerçekleştirilen Sekizinci Zirve’den bu yana 
Örgütümüze katılan Guyana’ya ve gözlemci üye olan Tayland’a 
aramıza hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyorum.

Sayın Başkan,

Orta Doğu halkları özlemini duydukları barış, istikrar ve 
huzura ne yazık ki hala kavuşamamıştır. Dünyanın en zengin 
doğal kaynaklarına, en köklü kültürüne sahip Orta Doğu bölgesi, 
uyuşmazlık ve çatışma ortamının yarattığı sıkıntılar içinde 
yaşamaktadır. Bu Zirve Toplantısı da bölgede önemli gelişmelerin 
yaşandığı, özellikle kardeş Filistin halkının acılar içinde olduğu 
duyarlı bir dönemde yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 9. İKÖ Zirvesi’nde, tüm İslam 
Dünyası’nın büyük önem verdiği bu durumu öncelikle ve özel bir 
oturumda ele almayı kararlaştırmış bulunuyoruz.

Olaylardan duyduğumuz derin üzüntüyü, hepimiz
ülkelerimizde her vesileyle dile getirdik. Bu Zirve sonunda

•  •

yayınlanacak Özel Deklarasyonda, Filistin’deki durumun ve 
şiddetin devam etmesinin kabul edilmezliğini ve tüm İslam 
Dünyası’nda yarattığı haklı tepkiyi, tek vücut olarak dünyaya bir 
kez daha duyuracağız.

Daha birkaç ay önce, Camp David Zirvesi sonrasında 
bölgede kalıcı barışa ulaşılabileceği yönünde umutlarımız 
artmıştı. Ancak, Kudüs’te, Batı Şeria’da ve Gazze’de başlayan, 
birçok insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan şiddet 
olayları, bu umutlara gölge düşürmüştür. Bu üzücü olaylarda 
yaşamlarını yitirenlere Yüce Tanrı’dan rahmet diliyorum.
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İslamiyetin en kutsal mekanlarının çok sayıda can kaybına 
yolaçan şiddet olaylarına sahne olması bizleri derinden 
yaralamıştır. Her ne gerekçeyle olursa olsun, kutsal mekanlarda 
şiddete başvurulmasını kabul edebilmemiz mümkün değildir. 
Aynı şekilde, sivil halka yönelik terör olaylarını da kabul etmemiz, 
haklı görmemiz beklenemez.

Aziz Kardeşim Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın 
yetenekli önderliğinin, halkının haklarını sonuna kadar 
savunmadaki kararlılığının, barışa ulaşılabilmesi için gösterdiği 
cesaret ve azmin her türlü övgüyü haklı kıldığını özellikle dile 
getirmek istiyorum. Sayın Arafat’ın barış yolunda yılmadan attığı 
adımları, harcadığı çabaları tam olarak desteklediğimizi de bir kez 
daha yineliyorum. Kendilerinin tarihi kişiliğine, halkının haklarını 
savunmadaki sarsılmaz inancına içtenlikle güvenmekteyiz.

m

Ne denli güçlüklerle karşı karşıya olursak olalım, 
ufkumuzu karartmamak, barıştan umudumuzu kesmemeliyiz. 
Umut zafere ulaşacaksa, bu ancak, bölgede görüşmeler yoluyla 
hakça ve kalıcı bir barış kurulmasıyla olanaklıdır. Şiddetten kimse 
kazanç sağlayamaz. Şiddet yalnızca durumu daha da içinden 
çıkılmaz bir şekle sokar. Buradan, İsrail kuvvetlerince Filistinli 
kardeşlerimize karşı süregelen aşırı güç kullanımına biran önce 
son verilmesi ve Filistin halkına uygulanan ablukanın kaldırılması 
için bir kez daha çağrıda bulunuyorum.

Sorunlara görüşmeler yoluyla çözüm bulunamaması ve 
şiddetin devam etmesi, tüm bölge ülkeleri için çok ciddi sonuçlar 
doğurabilecektir. Dolayısıyla, İslam Konferansı Örgütü ülkeleri 
olarak bizlere de önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Barış ve 
istikrarın görüşmeler yoluyla kurulmasına yapıcı katkıda 
bulunmamız, tersine davranış içinde olan kesimleri engellememiz, 
barış düşmanlarına ve kışkırtıcılara açık kapı bırakmamamızın 
tarihi sorumluluğumuz olduğu görüşündeyiz.

Bölgede hakça ve kalıcı bir barışın kurulmasının, ancak 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 338 sayılı 
kararları ile “toprak karşılığı barış” ilkesi zemininde, Filistin
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halkının yasal haklarının tanınmasına bağlı olduğunu buradan 
herkese bir kez daha anımsatmak istiyorum.

Bu çerçevede, tarafların sağduyuyla hareket etmelerini, 
gerekli siyasi iradeyi göstererek, hakça ve kalıcı bir barışın 
kurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya en kısa zamanda 
varmalarını diliyorum. Orta Doğu sorununun özünü oluşturan 
Filistin sorununun er veya geç bu bağlamda çözüme 
kavuşturulacağına eminim.

Suriye ve Lübnan Kanalları’nda da bir an önce barışın 
sağlanmasıyla Orta Doğu Barış Süreci’nin başarıyla 
sonuçlandırılacağına ilişkin inanç ve iyimserliğimizi korumak 
istiyoruz. Bölgemizde kapsamlı bir barış, gelecek kuşaklara karşı 
borcumuzdur. Farklı kültür ve inançtaki insanların barış, hoşgörü 
ve karşılıklı anlayış zemininde birarada yaşayıp birlikte 
çalışacağı, gönenç dolu bir dünya yaratılması yeni binyılda temel 
hedef olmalıdır. Orta Doğu bölgesinde sağlanacak barış bu hedefe 
ulaşılmasına yönelik çabalara yapılacak en önemli katkı olacaktır. 
Tek tanrılı dinlerin ve sayısız uygarlığın beşiği olan bu topraklarda 
yaşayan halkların insanlığın ortak geleceğinin kurulmasında da 
belirleyici bir rol oynayacak birikim ve deneyime sahip olduğuna 
inanmaktayız.

Türkiye bu hedef doğrultusundaki ve barış yolundaki ortak 
çabalarımıza katkılarını kararlılıkla ve yılmadan sürdürecektir.

Teşekkür ederim.
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m  ikamem

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 9. İSLAM ZİRVE 
TOPLANTISI’NDA YAPTIKLARI KONUŞMA

DOHA

Katar Emiri Altesleri Şeyh Hamad Bin Halifa El Sani,
Majesteleri,
Altesleri,
Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları,
Değerli Delegeler,

İslam Konferansı Örgütü’nün, toplam nüfusları 1 milyara 
ulaşan 56 üyesiyle dünyanın Birleşmiş Milletler’den sonra en 
geniş ve önemli uluslararası kuruluşlarından biri durumuna 
geldiğini görmekten memnunluk duyuyoruz.

İslam Konferansı Örgütü, yalnız üyeleri arasındaki 
dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine olanak sağlamakla 
kalmamakta, aynı zamanda küresel düzeyde barış, istikrar ve 
gönencin geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.
Örgütümüzün etkinliğini güçlendirecek reformların bir an önce 
gerçekleştirilmesiyle uluslararası düzeyde bu katkılarımızın ve 
ağırlığımızın daha da artacağını düşünüyoruz.

Küreselleşme olgusunun yaşamın her alanını etkisi altına 
aldığı bir dönemden geçmekteyiz. İnsanlar, dünyanın hangi 
köşesinde yaşarlarsa yaşasınlar, bugün artık birbirleriyle daha sıkı 
ve yakın bir etkileşim içindedirler. Küreselleşmenin,
Örgütümüzün gündeminde çeşitli boyutlarıyla ele alınmakta 
olduğunu görmek sevindiricidir.

38 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 2000



Bu bağlamda, bir yandan küreselleşmeyle birlikte gelen 
olanaklardan daha fazla yararlanma yollarını araştırırken, diğer 
yandan bu sürecin olası tehlikelerini önlemek için yöntemler 
üretmeliyiz. Kardeş ülkelerimizin bu konudaki deneyim ve 
birikimlerini ÎSEDAK gibi uzmanlık kuruluşlarımız çerçevesinde 
paylaşmaları, bu uluslararası yarışta daha güvenli bir şekilde yol 
almamıza yardımcı olacaktır.

Küreselleşme olgusunu ele alırken, küresel dayanışma 
düşüncesi üzerinde de durulması gerekmektedir. Küresel 
sorunlara, küresel çözümler arandığı bir dönemde, uluslararası 
kuruluşlar arasında daha sıkı bir işbirliği geliştirilmesi zorunludur. 
İslam Konferansı Örgütü olarak esasen Birleşmiş Milletler’le 
yakın işbirliğimiz sürdürülmektedir. Kırgızistan Devlet Başkanı 
Aziz Kardeşim Sayın Akayev’in Avrupa Güvenlik İşbirliği 
Teşkilatı’yla İslam Konferansı Örgütü arasında işbirliği 
geliştirilmesi önerisi de bu bağlamda yararlı ve zamanlı bir 
girişimdir.

Sayın Başkan,
•  •

Özel oturumdaki konuşmamda Filistin sorunu ve Orta 
Doğu Barış Süreci’ndeki durumla ilgili görüşlerimi özlüce 
sunmuştum. Şimdi, yine bölgemizden başlayarak, hepimizi 
ilgilendiren bazı konulardaki düşüncelerimi sîzlerle paylaşmak 
istiyorum.

Komşumuz Irak, Orta Doğu’nun önemli ülkelerinden 
biridir. Son 10 yıldır bu ülkede olağandışı bir durum 
yaşanmaktadır. Uzun süredir devam etmekte olan yaptırımlar 
nedeniyle kardeş Irak halkının durumu gün geçtikçe 
kötüleşmektedir. Irak’in toplumsal dokusunun yaptırımlar 
nedeniyle ciddi olarak zarar görebileceğinden kaygı duymaktayız. 
Bu olumsuz koşulların ortadan kaldırılması için Irak’in Birleşmiş 
Milletler ile işbirliğini sürdürmesi gerekmektedir. Ancak, 
uluslararası toplum da işbirliğinin karşılığını göreceği ve gerekli 
koşullar yerine getirildiğinde yaptırımlara son verilebileceği 
yönünde Irak’a açık ve kesin güvence vermelidir.
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Bu bağlamda, Türkiye’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünün 
ve siyasi birliğinin korunmasına büyük önem verdiğini özellikle 
vurgulamak isterim.

Sayın Başkan,

Türkiye’nin Bosna-Hersek ile derin tarihsel bağları 
bulunmaktadır. Türkiye, Bosna-Hersek’in bağımsızlık, egemenlik 
ve uluslararası toplum tarafından tanınmış sınırları içinde, toprak 
bütünlüğünün yanısıra, çok etnik gruplu ve çok kültürlü yapısının 
sürdürülmesine büyük önem vermektedir. Türkiye, bunun 
Güneydoğu Avrupa’nın barış ve istikrarı açısından önemli olduğu 
görüşündedir.

Türkiye, bölgede barış ve istikrarın tam olarak 
kurulabilmesi için Dayton Barış Anlaşması’nın eksiksiz olarak 
uygulanması gerektiği inancındadır. Türkiye, İslam Konferansı 
Örgütü Temsilcisi olarak Barışı Uygulama Konseyi ve 
Yönlendirme Kurulu’nda başından bu yana etkin ve yapıcı 
katkılarını sürdürmektedir. İslam Konferansı Örgütü olarak, 
Bosna-Hersek’in yeniden yapılandırılması ve ekonomik açıdan 
kalkındırılması konusunda daha duyarlı hareket etmemiz 
gerekmektedir.

Bosna’dan sonra Kosova’da ortaya çıkan bunalım, 
bölgede barış ve istikrarın ne denli duyarlı bir denge üzerinde 
durmakta olduğunu herkese bir kez daha göstermiştir. Türkiye, 
1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının tam 
olarak uygulanmasını istemektedir. Kosova’nm çok etnik gruplu 
ve çok kültürlü yapısı korunmalı, Kosova’da hoşgörü ve işbirliği 
ortamının yanısıra çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin 
yerleşmesi sağlanmalıdır. Tüm Kosovalı topluluklar yönetime ve 
Kosova’nın geleceğine ilişkin karar alma sürecine hakça 
katılabilmelidirler. Bu süreç içinde Kosovalı Türkler’in 
kazanılmış haklarının da güvence altına alınması gerekmektedir. 
İslam Konferansı Örgütü’nün Kosova’nm ekonomik alanda 
yeniden yapılandırılması çalışmalarına daha etkin biçimde 
katılması gerektiğine inanıyoruz.
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Sayın Başkan,

Kafkasya, uluslararası toplum içinde Doğu ile Batı’nın 
birleşme noktalarından biridir. Geçtiğimiz dönemde bu bölgede 
yaşanan sıcak çatışmalar hepimizi üzmüştür.

Yukarı Karabağ sorunu, bölgenin en önemli uyuşmazlığı 
olarak Kafkaslar’da işbirliğinin önündeki temel engeli 
oluşturmaktadır. Azerbaycan topraklarının yüzde 20’lik bölümü 
uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı 
biçimde, şu anda işgal altındadır. Bu işgal sonucunda bir milyonu 
aşkın Azeri, kendi ülkelerinde göçmen konumuna düşmüştür. 
Azerbaycan ile Ermenistan arasında görüşmeler yoluyla varılacak 
bir anlaşma, bütün Kafkasya için işbirliği ve dostluk döneminin 
başlangıcı olacaktır. Halen yürürlükte olan ateşkesin bir barış 
anlaşmasının yerine geçemeyeceğini de unutmamak ve bu ateşkes 
düzenini kalıcı duruma getirecek yöntemler üzerinde durmak 
gerekir.

Türkiye, Minsk Süreci’nin etkinliklerine önem
vermektedir. Türkiye, haklı davasında Azerbaycan’ı her zaman
desteklemiş olup, desteklemeye devam edecektir. İslam

•  •

Konferansı Orgütü’nün değerli üyelerinin, Kafkasya’nın başka 
istikrarsızlık kaynağı olan Yukarı Karabağ sorununa kalıcı ve adil 
bir çözüm bulunması yönünde verdikleri desteği devam 
ettireceklerini umuyoruz.

Kuzey Kafkasya’da özellikle Çeçenistan’da, şiddetli 
çarpışmalar son bulmuş görünmektedir. Ancak, bölgenin istikrara 
kavuşmasının daha uzun zaman alabileceğinden kaygı 
duymaktayız. Öte yandan, bölgenin temel siyasi, ekonomik ve 
toplumsal sorunları da çözüm beklemektedir. Sert kış koşullarının 
kendini göstermesi, insani sorunların öncelik kazanmasına ve 
bölgedeki durumun denetiminin güçleşmesine yol açmaktadır. Bu 
noktada, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin uluslararası toplum ve 
yardım örgütlerine yönelik olarak işbirliğine daha açık bir tutum 
benimseyeceğini ve bölgeye yardım çabalarına hız vereceğini 
ümit ediyoruz. Bu arada, AGİT Çeçenistan’a Yardım Grubu’nun
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bölgeye dönüşünün gecikmesini kaygıyla karşılıyor, konuya bir 
an önce çözüm bulunmasını diliyoruz.

Türkiye, Çeçenistan ve çevresindeki insan hakları 
ihlallerinden kaygı duymaktadır. Bölgedeki insan hakları ihlalleri 
konusunda bağımsız incelemelerin başlatılması ve Çeçen 
toplumunun bütün katmanlarıyla diyalog içine girilmesi 
gerekmektedir.

Sayın Başkan,

Türkiye, Keşmir konusunun 1947 yılından bu yana 
Pakistan ile Hindistan arasında sorun oluşturmasından üzüntü 
duymaktadır.

Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla ve 
uluslararası yasallık temelinde çözümünden yanadır.

Keşmir sorununun çözümünün, Alt-kıta’da barış ve 
istikrarın sağlanmasına önemli katkıda bulunacağına kuşku 
yoktur.

Sayın Başkan,

Afganistan, Asya kıtasının önemli kavşak noktalarından 
birinde yer almaktadır. Bu nedenle, Afganistan’da 20 yıldan bu 
yana süren çatışmalar ve iç savaş, yalnızca ülkenin büyük ölçüde 
yıkıma uğramasına yol açmakla kalmamış, aynı zamanda tüm 
bölgenin istikrarını da olumsuz yönde etkilemiştir.

m

Afganistan sorununa askeri yollardan çözüm bulunması 
olanaklı değildir. Sorun, ancak Afgan toplumunun tüm 
kesimlerinin uzlaşısı temelinde geniş tabanlı ve temsil yeteneğine 
sahip bir hükümetin kurulmasıyla kalıcı ve adil bir çözüme 
kavuşturulabilir.

Türkiye, Afganistan’ın egemenliğinin ve toprak 
bütünlüğünün korunmasına büyük önem vermekte ve Birleşmiş
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Milletler Özel Temsilciliği’nce sürdürülen çabaları 
desteklemektedir.

Sayın Başkan,

Kıbrıs Türk halkı, Doğu Akdeniz’deki Müslüman 
varlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs konusu 20 yıldan uzun 
bir zamandır İslam Konferansı Örgütü’nün gündeminde 
bulunmaktadır. Aradan geçen zaman içinde Örgüt’ün Kıbrıs’ın 
Müslüman Türk halkına sağladığı değerli destek ve gösterdiği 
dayanışma için şükranlarımızı belirtmek isterim.

Konunun çözümü için harcanan çabaların bugüne dek bir 
sonuç vermemiş olması tarafımızdan üzüntü ile karşılanmaktadır. 
Bu çözümsüzlüğün temel nedeni, Kıbrıslı Rumlar’m 1963 yılında 
kendileri tarafından ortadan kaldırılmış bulunan “Kıbrıs 
Cumhuriyeti”nin şu anda da devam ettiğini savunmalarıdır. 
Kıbrıslı Rumlar, Ada’nın ortak egemeni konumundaki Kıbrıslı 
Türkler’i bir azınlık olarak görmekte, konunun siyasi eşitlik ilkesi 
uyarınca çözüme kavuşturulmasına yanaşmamaktadırlar.

Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, değişik dine, kültüre ve dile 
sahip iki eşit halktır. Bu iki halk, tartışmasız biçimde eşit statüye 
sahiptir. Hiçbiri diğerini temsil edemez.

Kıbrıs Türk halkı, kendi egemen eşitliklerini korumalarına 
olanak verecek, yaşayabilir bir anlaşmanın sağlanmasını 
istemekte, barış ve güvenlik içinde bir yaşam sürdürebilme 
savaşımı vermektedir. Bu, 1963-1974 yılları arasında yaşanmış 
trajedilerin yinelenmemesinin en temel koşuludur.

Kıbrıs konusunda yaşayabilir bir çözüm, ancak Ada’daki 
gerçekler gözönüne alınarak sağlanabilir. Bugün Ada’da, iki halkı 
temsil eden iki ayrı devlet bulunmaktadır. Bu iki halk, barış içinde 
birarada yaşayabilir ve işbirliği yapabilir. Böyle bir düzenleme de 
ancak konfederal bir yapı içinde gerçekleştirilebilir. 
Konfederasyon önerisi, Kıbrıs konusunun çözümü için akılcı ve 
yapıcı bir yaklaşımdır.
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İslam Konferansı Örgütü’nün, İslam Dünyası’nın bir 
parçası olan Kıbrıs Türk halkına verdiği destek, güven kaynağıdır. 
Üye ülkelerin Müslüman Kıbrıs Türk halkı ile ticaret, turizm, 
kültür, iletişim, yatırım ve spor gibi tüm alanlarda ilişkilerini 
geliştirmeleri, Kıbrıslı Rumlar tarafından zorla kabul ettirilmiş 
insanlık dışı ambargolarla savaşımda kendilerine nefes 
aldıracaktır.

Sayın Başkan,

Terörizm, hangi amaçla uygulanırsa uygulansın, insanın 
en temel hakkı olan “yaşama hakkı”nı tehdit etmektedir. 
Dolayısıyla, bütün dünyada terörizm olaylarının çoğalması herkes 
için bir kaygı kaynağıdır.

1980’li yılların ortasından bu yana terörizm nedeniyle çok 
sıkıntı çekmiş olan Türkiye, ikili, bölgesel ve uluslararası 
düzeylerde terörizmle mücadele alanında gösterilen bütün 
çabaları desteklemektedir. Bu çerçevede, Haziran 1999’da 
Ugadugu’daki 26. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’nda kabul edilen “İslam Konferansı Üye Ülkeleri 
Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadele Anlaşması”nm üye 
ülkelerce biran önce imzalanması ve onaylanması önem 
taşımaktadır.

Sayın Başkan,

Üye olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıklar konusu her 
zaman bu Örgüt’ün en önde gelen ilgi alanlarından biri olmuştur.

*

Burada, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığının 
etnik kimliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamaların 
sürdürüldüğünü üzülerek belirtmek isterim. Batı Trakya 
Müslüman Türk azınlığının etnik, dinsel ve kültürel kimliğini 
yoketme amacına yönelik olarak bu azınlığın binlerce üyesi 
vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Yunan Vatandaşlık Yasası’nın ilgili 
19. maddesi, 1998 yılında yürürlükten kaldırılmış ve bu 
uygulamaya son verilmiştir. Ancak o zamana kadar haksız
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biçimde vatandaşlıkları ellerinden alınan 60 bin Müslüman Batı 
Trakya Türkü’nün vatandaşlıklarına yeniden dönmeleri 
engellenmektedir.

Müslüman Türk azınlığının yaşadığı Batı Trakya bölgesi 
şu anda da “denetim altında bölge” durumundadır. Yunan 
makamları bu bölgenin dış dünya ile bağlantısını en alt düzeyde 
tutmaya yönelik önlemlerini sürdürmektedir.

Batı Trakya Türk azınlığının dinsel hakları da ciddi 
biçimde çiğnenmektedir. Azınlığa uluslararası anlaşmalarla 
tanınmış olan müftülerini seçme hakkı çiğnenmekte, seçilen 
müftüler makam gaspı gibi suçlamalarla yargılanmakta, cezalara 
çarptırılmaktadır.

Müslüman Batı Trakya Türk azınlığı, uğradığı bu kötü 
muamele nedeniyle İslam Konferansı Örgütü’nün ilgisine ve 
dayanışmasına gereksinme duymaya devam etmektedir.

Sayın Başkan,

İslam Konferansı Örgütü kuruluşundan bu yana çok 
önemli ilerlemeler kaydetmiş, kardeş ülkeler arasındaki 
dayanışmanın pekiştirilmesine belirleyici katkılar yapmıştır. 
Ancak, bulunduğumuz noktayla yetinemeyiz. İşbirliğimizi daha 
ileri noktalara götürmeli ve daha da yaygınlaştırmalıyız. 
Örgütümüz, aramızdaki dayanışmanın daha da güçlenmesi 
yolundaki çalışmaların yanısıra tüm insanlar arasında hoşgörü ve 
karşılıklı anlayışın egemen kılınması için de çabalarını 
sürdürmelidir. İslam Konferansı Örgütü’nün başarısı, 
halklarımızın gönenç ve dirliğine giden yolu daha güvenli 
katetmemiz için bizlere ek bir güç vermektedir. Bu inanç ve 
düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlarım.
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13 KASIM

CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI THOMAS KLESTIL’E 

GÖNDERDİKLERİ BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU

Avusturya’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Sayın 
Cumhurbaşkanımız Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil’e 
bugün metni aşağıda kayıtlı mektubu göndermişlerdir.

“Sayın Cumhurbaşkanı,

Avusturya ’da meydana gelen ve çok sayıda insanın
hayatını yitirmesine yol açan elim tren kazası haberini
uluslararası bir toplantı için bulunduğum Katar 'da büyük 
üzüntüyle öğrendim.

Yakın bağlarımızın bulunduğu Avusturya bu yaslı
gününde ölen ve yaralananların ailelerinin derin acılarını
paylaşırken, şahsınızda Avusturya halkına içten taziyelerimi 
sunarım.

En derin saygılarımla. ”
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZİ
İSEDAK BAŞKANI SIFATIYLA YAPTIKLARI

KONUŞMA

DOHA

Altesleri Şeyh Hamad Bin Halife El Sani,
Katar Devlet Emiri, Dokuzuncu İslam Zirve Konferansı 

Başkanı,
Majesteleri,
Ekselansları,
İslam Konferansı Örgütü’nün Sayın Genel Sekreteri,
Sayın Delegeler,

Türkiye Cumhurbaşkanlığına seçilmem dolayısıyla, İslam 
Konferansı Örgütü bünyesinde saygın bir işbirliği platformu olan 
İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi’nin başkanlığını da üstlenmiş bulunuyorum. İSEDAK 
Başkanı olarak bu önemli İslam Ülkeleri Zirve Konferansı’na 
katılmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük mutluluk ve onur 
duymaktayım.

İSEDAK etkinliklerine ilişkin olarak İslam Konferansı 
Örgütü Genel Sekreterliği ve İSEDAK Eşgüdüm Bürosu 
tarafından hazırlanmış olan kapsamlı bir gelişme raporu sizlere 
dağıtılmış bulunmaktadır. Ben de, İSEDAK çalışmalarıyla ilgili 
son gelişmeleri özetlemek istiyorum.

İSEDAK, etkinliklerine başladığı 1984 yılından bugüne 
dek, İslam Konferansı Örgütü’nün ekonomik ve ticari işbirliği 
etkinlikleri çerçevesinde çeşitli işbirliği tasarılarının, 
anlaşmalarının ve düzeneklerinin geliştirilmesi amacıyla yıllık 
toplantılar düzenlemektedir. Ülkelerimiz arasındaki çok taraflı 
işbirliği için ortaya koyduğu düzenekleriyle İSEDAK onaltıncı 
yılını tamamlamıştır.
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Hepimizin yararına olan toplumsal ve ekonomik kalkınma 
amaçlarımızın gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği çabalarımızın 
güçlendirilmesinde İSEDAK’ın İslam Konferansı Örgütü içinde 
etkin bir araç olarak kendini kanıtladığını belirtmekten mutluluk 
duymaktayım.

İSEDAK’ın bugüne kadar elde ettiği başarılar, hiç 
kuşkusuz, üye ülkelerin değerli destekleri, Genel Sekreterliğin ve 
İslam Konferansı Örgütü’ne bağlı uzmanlık kuruluşlarının 
katkılarıyla olanaklı olmuştur.

Bu vesileyle üye ülkelerin Devlet ve Hükümet 
Başkanlarma, İSEDAK çalışmalarına gösterdikleri yakın ilgiden 
dolayı teşekkürlerimi belirtmek ve benden önceki İSEDAK 
başkanlarının dirayetli ve yetenekli yönetimlerini şükranla anmak 
isterim.

Ekselansları,

Sayın Delegeler,

İSEDAK, Üçüncü İslam Zirve K onferansında kabul
edilen Ekonomik İşbirliği Eylem Planı’mn uygulanması için
uygun bir zemin oluşturmuştur. İSEDAK, ilk dönemlerde
çalışmalarını İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkeler arasında
ticaretin geliştirilmesi alanında yoğunlaştırmıştır. Bu konuda ilk
adım olarak, ihracat finansmanı, ihracat kredi sigortası ve kliring
birliği gibi, ticaretin finansmanı için önem taşıyan üç tasarıyla
ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca, Tercihli Ticaret Sistemi
Çerçeve Anlaşması ile bir ticari bilgi ağı kurulması konuları da 
gündeme alınmıştır.

#

Memnunlukla belirtmek isterim ki, bugün birçoğu yaşama 
geçirilmiş olan bu tasarılar, ülkelerimiz arasındaki işbirliği 
çabaları açısından önemli bir destek işlevi görmektedir.

' >  . p  : , •

Uluslararası siyasal ve ekonomik ortamda 1980’li yılların 
sonundan başlayarak yaşanan köklü değişiklikler karşısında, yeni 
bir ekonomik işbirliği stratejisi ve eylem planı hazırlanmasına 
gereksinim duyulmuş ve bu amaçla “İslam Konferansı Örgütü
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Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmeye 
Yönelik Strateji ve Eylem Planı” hazırlanmış ve benimsenmiştir.

Bu iki temel belge, 1994 yılında yapılan 10. İSEDAK 
Toplantısında kabul edilmiş ve aynı yıl Kazablanka’da 
düzenlenen 7. İslam Zirve Konferansı’nda onaylanmıştır. Bu 
zirvede, İSEDAK’a sözkonusu planı ve stratejiyi uygulama ve 
gerektiğinde değiştirme yetkisi de verilmiştir. Anılan belgelerde, 
geçmiş deneyimler ve küresel ekonomide ortaya çıkan büyük 
değişimler gözönünde bulundurulmuştur.

Yeni Strateji ve Eylem Planı, İslam Konferansı Örgütü 
çerçevesinde ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve özendirilmesi 
yönündeki siyasi iradenin güçlendirilerek uygulama sürecinin 
hızlandırılması için belirli ilkeler ve çalışma yöntemleri 
içermektedir. Yeni Strateji’de, üye ülke ekonomilerinin dünya 
ekonomisiyle bütünleşmesine ve serbestleşmesine özel bir yer 
verilmiştir. Bu çerçevede, özel kesimin rolü de vurgulanmıştır. 
Yeni Strateji’nin bir başka önemli özelliği, alt-bölgelerde 
ekonomik işbirliğinin özendirilmesi ve işbirliği etkinliklerinde 
gönüllü katılım yoluyla merkeziyetçi olmayan bir yaklaşımın 
benimsenmiş olmasıdır.

Yeni Eylem Planı’nın eskisinden önemli bir farkı da, 
kapsamlı bir uygulama ve izleme düzeneği içermesidir. Bu 
çerçevede bugüne dek üç sektörel uzmanlar grubu toplantısı 
yapılmıştır. 1997 yılında İstanbul’da “Para, Finans ve Sermaye 
Hareketleri”, yine aynı yıl Karaçi’de “Dış Ticaret” ve 1998 yılında 
İstanbul’da “Teknoloji ve Teknik İşbirliği” konularında 
düzenlenen üç ayrı toplantıda, üye ülkeler tarafından somut 
işbirliği tasarıları önerilmiştir. Ancak bu önerilerle ilgili olarak 
gerekli tasarı komiteleri henüz oluşturulamamıştır. Önerilen bu 
tasarıların bir an önce uygulamaya konulması için daha yoğun 
çaba harcamamız gerektiğine inanıyorum.

Strateji ve Eylem Planı’nın getirdiği bir yenilik de, İslam 
ülkeleri arasında ekonomik işbirliği etkinliklerinde özel kesime 
daha aktif bir rol verilmesidir. 1993 yılında düzenlenen 9. 
İSEDAK Toplantısı’nda, yıllık toplantılar öncesinde ve 
gerektiğinde İslam ticaret fuarlarıyla birlikte özel kesim
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toplantılarının gerçekleştirilmesi, ayrıca gerekli yönlendirmelerin 
yapılabilmesi ve önlemlerin alınabilmesi için toplantılarda varılan 
sonuçların İSEDAK’a rapor edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
toplantılara işadamlarının doğrudan katılmaları önem 
taşımaktadır. İşadamları böylece, ortak sorunlarını görüşme ve 
ikili iş bağlantıları yapma olanağı bulmaktadırlar.

Sözkonusu özel kesim toplantılarının ilki 1994 yılında 
İstanbul’da düzenlenmiştir. Sonuncusu burada, Doha’da olmak 
üzere bugüne dek yedi özel kesim toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Bu vesileyle üye ülkelerin Sanayi ve Ticaret Odaları ile İslam 
Sanayi ve Ticaret Odası’na özel kesim toplantılarının 
düzenlenmesine yaptıkları katkılar için teşekkürlerimi bildirmek 
isterim.

Sayın Başkan,
Ekselansları,

İSEDAK’ın gündemine getirilen bir başka yenilik, 1995
yılında yapılan 11. İSEDAK Toplantısı’ndan bu yana yıllık
toplantılar sırasında üye ülkeleri ilgilendiren güncel küresel
ekonomik konularla ilgili “Görüş Alışverişi Oturumları”
düzenlenmesidir. Uluslararası alanda yoğun biçimde tartışılan
birçok konu, bu çerçevede yapılan danışmalar sırasında ele 
alınmıştır.

Memnunlukla belirtmek isterim ki, bu konudaki 
deneyimimiz, yeni işbirliği fikirlerinin oluşturulması ve İSEDAK 
gündeminin zenginleştirilmesi bakımından son derece yapıcı ve 
verimli olmuştur.

Burada küreselleşmenin getirdiği güçlüklerin üstesinden 
gelinmesinde ve üye ülkelerin bu sürecin sunduğu olanaklardan 
daha çok yararlanma bilinçlerinin güçlendirilmesinde İSEDAK’m 
önemli bir rol oynayabileceğini belirtmek istiyorum. Bu 
çerçevede, bir yandan küreselleşmenin yarattığı olanaklardan 
daha fazİa yararlanma yollarını araştırırken, öte yandan 
küreselleşmenin olası tehlikelerinden korunmak için çareler 
üretmeliyiz.
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Üye ülkelerin bu konudaki deneyim ve birikimlerini 
ÎSEDAK platformunda paylaşmalarının, bu uluslararası yarışta 
daha güvenli bir şekilde yol almamıza yardımcı olacağına 
inanıyorum. İslam Konferansı Örgütü’nün ekonomik ve ticari 
işbirliği alanında görev yapan değerli uzmanlık kuruluşlarının, 
geçmişte olduğu gibi yapacakları yetkin çalışmalarla bizleri bu 
konuda da aydınlatmayı sürdüreceklerine eminim.

Bu vesileyle, ekonomik ve ticari işbirliği alanında görev 
yapan İslam Konferansı Örgütü kuruluşlarının İSEDAK 
çalışmalarına yaptıkları değerli katkıları takdirle anmak isterim. 
Bu kuruluşlarımızın görevlerini etkin bir biçimde yerine 
getirebilmeleri için üye ülkelerimizin gereken destek ve yardımı 
sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır.

Sayın Başkan,
Aziz Kardeşlerim,

İSEDAK’ın onaltı yıllık etkinliklerinin sonucunda, 
ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin belirli kurumsal yapıları ve 
düzenekleri oluşturmuş ve bu alanda küçümsenmeyecek bir 
deneyim kazanmış bulunmaktayız. Bu açıdan İSEDAK’m belirli 
bir olgunluğa eriştiğini söyleyebiliriz.

•   ___

Bununla birlikte, Ekonomik işbirliği Eylem Plam’mn
uygulanmasında beklentilerin gerisinde kalındığı
gözlemlenmektedir. Planın uygulanmasındaki aksaklıklar ve
engeller son yıllarda düzenlenen İSEDAK toplantılarında ayrıntılı
biçimde tartışılmıştır.

•  •

Geçen Ekim ayında İstanbul’da yapılan 16. İSEDAK
Toplantısı’nda, Eylem Plam’mn uygulanmasının hızlandırılması
için tüm olası yöntem ve araçları görüşmek üzere bir uzmanlar
grubu toplantısının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Üye ülkelerin
sözkonusu uzmanlar grubu toplantısına aktif bir biçimde katılarak
bu çalışmaya tam destek vermelerini ve bu konuda gereken
önlemleri almalarını bekliyoruz.
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Sayın Başkan, 
Ekselansları,

Sözlerime son verirken, İSEDAK çalışmalarına 
sağladıkları değerli destekler için üye ülkelere, İslam Konferansı 
Örgütü Genel Sekreterliği’ne ve ilgili İslam Konferansı Örgütü 
kuruluşlarına en içten teşekkürlerimi belirtmek isterim. Sîzlerin 
destek ve katkılarınızla, İSEDAK’m başarılarının gelecekte de 
süreceğine eminim.

Burada ayrıca, görev süresi bu yıl sonunda dolacak olan 
İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Dr. İzzeddin Laraki’ye 
geçen dört yıllık hizmet süresince Örgütümüze ve Başkanı 
bulunduğum İSEDAK’a yaptığı üstün hizmetlerden dolayı 
şükranlarımı bildirmek isterim. Kendilerine bundan sonraki 
yaşamlarında esenlik ve sağlık diliyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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t u r k i y e  il e  Da n i m a r k a  a r a s i n d a  y a p i l a c a k
SİYASİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Türkiye ile Danimarka Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
düzenli temaslar çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Büyükelçi Friis Ame Petersen başkanlığındaki 
heyetler arasında 15 Kasım 2000 tarihinde Ankara’da Türkiye- 
Danimarka Siyasi istişare Toplantısı yapılacaktır.

Müsteşar Büyükelçi Loğoğlu ile Genel Sekreter Büyükelçi 
Petersen başkanlıklarındaki heyetlerarası toplantı sırasında, 
Türkiye-Danimarka ikili ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri ile 
güncel uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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THE LETTER SENT BY PRIME MINISTER MR. 
BULENT ECEViT, TO THE HEADS OF GOVERNMENT 
OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION

Dear Mr. Prime Minister,

I wish to share with you a matter of high importance. You 
will recall that the Government of Turkey, in its official statements 
on the Accession Partnership Document recently adopted by the 
EU Commission, stressed that the Document in general includes 
elements Turkey would be prepared to meet. This is a good omen 
for the future of Turkey-EU relations. We can now look forward to 
making further progress in our mutual undertaking to make 
Turkey a EU member. There is, however, one point that strongly 
needs to be put in its proper context.

The point in question concerns the inclusion of a 
paragraph on Cyprus among the short-term objectives. It is my 
considered view that attempting to make the Cyprus issue a 
political criterion for Turkey is not allowed by the Conclusions of 
the 1999 Helsinki European Council. In fact, in his letter of 31 
August 2000 to the EU Foreign Ministers and the Enlargement 
Commissioner, Foreign Minister Cem forewarned about the 
subject of Cyprus and unequivocally stated our opposition to a 
possible Cyprus linkage with Turkish membership. Thus, my 
Government is not in a position to accept or to accommodate such 
conditionality.

The Helsinki Conclusions nowhere refer to the Cyprus 
issue as a political criterion for Turkey’s accession. To the 
contrary, the EU responsibles assured us during the Helsinki 
Summit that there was no new criteria added to those of
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Copenhagen, and that the reference to paragraphs 4 and 9(a) 
(Cyprus) “...was not in relation with the criteria for accession but 
only to the political dialogue” between Turkey and the EU. This 
understanding specifically was confirmed in written and oral 
explanations by the EU during the process of the adoption of the 
Helsinki Conclusions and their acceptance by Turkey.

Turkey has over the years consistently backed the UN 
Secretary General’s good offices mission on Cyprus. As a 
guarantor State, we will continue to give support to the search for 
a lasting and viable settlement through an agreement between the 
two parties in Cyprus. However, the finding and conclusion of a 
settlement is the responsibility of the Turkish Cypriots and the 
Greek Cypriots. The support of any third party to the UN 
Secretary General’s efforts can, by definition, never be a sufficient 
condition for its success.

I therefore wish to underline the point that the Government 
of Turkey considers itself bound only by the express terms of the 
Helsinki Conclusions.

The EU Council of Ministers should proceed along the 
same understanding, stick to the Helsinki Conclusions and thus 
avoid the turning of the Cyprus question into an issue between 
Turkey and the EU. I request that the EU not insist on the Cyprus 
linkage vis-à-vis Turkey’s candidacy. Removal of all references to 
Cyprus in our Accession Partnership Document would serve that 
end. This is necessary for the good of Turkey-EU relations. It is 
essential, if the two States in Cyprus are to have a genuine chance 
of finding a mutually acceptable settlement.

I count on your support in the greater interests of all our 
peoples and our common future in the EU.

With best wishes.

Sincerely,
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AVRUPA-AKDENİZ SÜRECİ (EUROMED) 4. 
BAKANLAR TOPLANTISI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

15-16 Kasım 2000 tarihlerinde Fransa’nın Marsilya 
şehrinde düzenlenecek olan Avrupa-Akdeniz Süreci
(EUROMED) 4. Bakanlar Toplantısı’na Sayın Bakanımız 
başkanlığında bir heyet katılacaktır.

Sözkonusu toplantıda, Avrupa-Akdeniz Süreci’ne taraf 27 
ülkenin Dışişleri Bakanlarının Süreç kapsamında siyasi diyaloğun 
geliştirilmesi ve Sürecin ekonomik veçhesinin canlandırılması 
yönünde alınabilecek önlemler hakkında görüş alışverişinde 
bulunmaları öngörülmektedir. Toplantı marjında Sayın 
Bakanımızın önemli ikili temasları da olacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
KKTC’NİN KURULUŞUNUN 17. YILDÖNÜMÜ 

NEDENİYLE SAYIN CUMHURBAŞKANI RAUF R. 
DENKTAŞ’A GÖNDERDİKLERİ KUTLAMA MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 17. 
yıldönümü vesilesiyle Türk Ulusu ve şahsım adına içten 
tebriklerimi sunarım.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının 
haksızlık ve zulme karşı verdiği özgürlük ve eşitlik savaşımındaki 
kararlılığının simgesidir Çağdaş ve demokratik temeller üzerinde 
yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü ’niin tarihi 
ve hukuki haklarından vazgeçmeyeceğinin de göstergesini 
oluşturmaktadır.

Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen iradesini temsil 
eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığı gözardı edilerek 
Ada ’ya yaşayabilir bir çözümün getirilemeyeceği gerçeğinin, 
uluslararası toplum tarafından her geçen gün daha iyi 
anlaşılmakta olduğunu memnunlukla gözlemlemekteyiz. Onurlu 
bir ulusun azmi üstünde yükselen Cumhuriyetinizin, uluslararası 
toplum içinde hakettiği yeri er geç alacağına inancımız tamdır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, 
Kıbrıs Türk halkının hak arama savaşımına verdiği sarsılmaz 
desteğini sürdürecektir. Elbirliğiyle sürdürülen çabalarımız Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni esenlik dolu gönençli yarınlara 
taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kişiliğinizin sağlık ve 
mutluluğu ile Kıbrıs Türk halkının esenlik ve gönenci için en iyi 
dileklerimi sunarım.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
FİLİSTİN ULUSAL GÜNÜ NEDENİYLE FİLİSTİN 

DEVLET BAŞKANI YASER ARAFAT’A 
GÖNDERDİKLERİ KUTLAMA MESAJI

Filistin Devleti ’nin Ulusal Günü dolayısıyla, Türk halkı ve 
şahsım adına, Ekselanslarına ve kardeş Filistin halkına en içten 
tebriklerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum.

Son günlerde bölgede çatışmalar yaşanmasından ve çok 
sayıda Filistinli kardeşimizin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü 
duymaktayım.

Buna karşılık, Yüce Kişiliğinizin yetenekli önderliğinde, 
Filistin halkının haklı davasının başarıyla sonuçlanacağına, 
bölgede özlenen hakça ve kalıcı barışa tüm zorluklar aşılarak 
ulaşılacağına inanıyorum.

Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki karşılıklı dostluk, 
anlayış ve işbirliğine dayalı ilişkilerin güçlendirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi, halklarımıza yeni olanaklar yaratacak ve 
bölgenin gönenç düzeyinin yükseltilmesine de katkıda 
bulunacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak, Ekselanslarının sağlık ve 
mutlulukları ile dost ve kardeş Filistin halkının gönenç ve esenliği 
için en iyi dileklerimi içten saygılarımla sunarım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, TURK VE URDUN 
HEYETLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİN 

ARDINDAN YAPTIKLARI AÇIKLAMA

AMMAN

Dost ve kardeş Ürdün Kralı Majesteleri Abdullah Bin El 
Hüseyin’in daveti üzerine, Ürdün’e yaptığım bu ziyarette, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve işbirliği alanlarını çeşitli 
yönleriyle gözden geçirdik. İlişkilerimizin daha da geliştirilmesi 
amacı doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edilmesi 
konusundaki ortak kararlılığımızı ortaya koyduk. Ülkelerimiz 
arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin halklarımızın karşılıklı 
yararına olacağı gibi, bölgenin ortak geleceğinin kurulmasına da 
katkı sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardık.

Aziz Kardeşim Majesteleri Abdullah, merhum Kral 
Hüseyin’in Ü rdün’ün kalkınması ve Orta Doğu’da barışın 
kurulması yönünde harcadığı üstün çabaları sürdürmek ve elde 
edilen kazanımları pekiştirmek yönünden kararlılığını şimdiden 
kanıtlamış yetenekli bir devlet adamıdır. Ortak tarihi, coğrafi, 
kültürel ve manevi değerler dost ve kardeş Ürdün’le işbirliğimizi 
her alanda daha da geliştirmemiz ve genişletmemiz için sağlam bir 
zemin oluşturmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde, bu yöndeki 
siyasi irademizi karşılıklı olarak bir kez daha ortaya koyduk.

İlişkilerimizin siyasi boyutunun sorunlardan arınmış 
örnek niteliği her iki taraf açısından memnunluk verici bir temel 
yaratmaktadır. İkili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı 
artırarak, siyasi ilişkilerimizin düzeyine çıkarmak ve 
çeşitlendirerek yeni alanlara yaymak istemekteyiz. 
Girişimcilerimizi bu yönde cesaretlendirmek ve desteklemek
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kararlılığındayız. Bugünkü görüşmemiz, ilişkilerimizin ekonomik 
boyutunu güçlendirmek bakımından atılabilecek adımları ele 
almamıza fırsat tanıdı ve yararlı oldu. Biraz sonra iş çevreleriyle 
yapacağımız toplantı da bu konudaki çabalara katkı oluşturacaktır.

Bugünkü görüşmelerde savunma işbirliğimizin çeşitli 
temas ve tasarılarla gelişmekte olduğunu da memnunlukla 
saptadık.

Görüşmelerimizde üzerinde önemle durduğumuz bir konu 
Orta Doğu Barış Süreci olmuştur. Bu süreçte bugüne kadar 
kaydadeğer gelişmeler yaşanmıştır. Mısır’ın, daha sonra da 
Ürdün’ün, İsrail’le barış anlaşmaları yapmaları barış yolunda 
atılmış cesur adımlar olarak dünya kamuoyunun takdirini 
toplamıştır. Ancak yıllardır arzu edilen hedefe ulaşılmış değildir. 
Bölgenin hakça ve kalıcı olduğu kadar kapsamlı bir barışa 
gereksinimi vardır. Bugün yaşanan olaylar bizleri 
kaygılandırmaktadır. Çatışmalara ve şiddete bir an önce son 
verilmesi ve tarafların görüşme masasına geri dönmeleri dışında 
bir seçenek yoktur. Gerek Türkiye, gerek Ürdün son olarak 
Doha’da gerçekleşen İslam Konferansı Örgütü Zirve 
Toplantısı’nda da bu konudaki benzer görüşlerini ortaya koymak 
fırsatını bulmuşlardır. Bu Zirve Toplantısı, ayrıca, süregiden 
şiddet olaylarından duyulan ortak kaygıyı ve barış çabaları 
açısından tehdit oluşturma özelliği nedeniyle tepkinin dile 
getirilmesine de vesile olmuştur. Türkiye, bölgeye barışın bir an 
önce gelmesi için gösterilecek tüm çabaları etkin biçimde 
desteklemeye ve barış sürecine katkıda bulunmaya devam 
edecektir. Ürdün’ün bu süreçteki olumlu ve yapıcı rolünü takdirle 
karşıladığımızı da vurgulamak isterim.

Bölgeye barış er veya geç gelecektir. Bu konuda iyimser 
olmak zorundayız. Bu inanç, sürecin kısa zamanda başarıyla 
tamamlanması için gereklidir. Barışla birlikte bölge ülkelerinin ve 
halklarının ekonomik kalkınması ve gönenci için uygun bir ortam 
oluşacak, yepyeni işbirliği olanakları doğacaktır.
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Türkiye ile Ürdün arasında her alanda gelişen yakın 
işbirliğinin, barış ve istikrara, ayrıca bölgedeki bütün halkların 
esenlik ve gönencine katkıda bulunacağına inanıyoruz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRK-ÜRDÜN İŞ 
KONSEYİ TOPLANTISI’NDA YAPTIKLARI KONUŞMA

AMMAN

Majesteleri,
Değerli İşadamları,
  •  •

Dost ve kardeş Ürdün’e yapmakta olduğumuz bu ziyaret 
vesilesiyle ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde çok önemli 
katkıları bulunan Türk ve Ürdün iş dünyasının seçkin 
temsilcilerine hitap etmekten mutluluk duymaktayım.

Türk ve Ürdün halkları arasında varolan karşılıklı saygı ve 
içten duygular, ülkelerimiz arasındaki son derece iyi ilişkilerin 
sağlam temelini oluşturmaktadır. Ortak tarihimiz, kültürel ve 
manevi değerlerimiz ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da 
güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

ilişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutunun önemli 
olduğuna kuşku bulunmamaktadır. Bu alanda sağlanacak 
gelişmelerin ikili olduğu kadar bölgesel ekonomik olanakların da 
harekete geçirilmesini ve halklarımızın gönenç düzeyinin 
geliştirilmesini sağlayacağına inanmaktayım.

  •  9

Dost ve kardeş Ürdün’le ekonomik ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla resmi düzeyde ve 
özel kesimlerimiz arasında ilişkilerin sıklaştırılması yararlı 
olacaktır.

Majesteleri Abdullah Bin El-Hüseyin, 7-9 Mart 2000 
tarihleri arasında ülkemize çok başarılı bir ziyaret
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gerçekleştirmişlerdi. Majesteleri bu ziyaret çerçevesinde Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun İstanbul’da düzenlediği toplantıda 
yaptıkları konuşmada, Türkiye’nin olduğu gibi Ürdün’ün 
geleceğinin de özel kesime bağlı bulunduğuna işaret etmiş, 
ülkesinde gerçekleştirmekte oldukları bir dizi yenilik hakkında 
bilgi vermişlerdi. Bu arada, özelleştirme alanında yapılan 
atılımlara değinerek, Türk firmalarını Ürdün’de yatırım yapmaya 
davet etmişlerdi.

Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin değerli 
temsilcilerinin bugün aramızda bulunmaları, bu girişimcilerimizin 
Ürdünlü firmalarla işbirliği yapma isteğinin bir göstergesidir. 
Bundan mutluluk duymaktayım.

Türkiye ile Ürdün birbirine tarihsel dostluk ve kardeşlik 
ilişkileriyle bağlıdır. Türkiye, Ürdün’ün Avrupa ülkelerine, Ürdün 
ise Türkiye’nin Orta Doğu bölgesine ulaşım yolları üzerinde 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, ülkelerimiz arasındaki ticaret 
hacminin sahip olduğumuz olanakların çok altında kaldığı da bir 
gerçektir. Bu nedenle, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha 
güçlendirmenin ve çeşitlendirmenin yollarını aramalıyız. Türk ve 
Ürdün özel kesimlerinin bu ilişkilerin güçlendirilmesinde kilit bir 
rol üstlendiklerini ve bu alanda kaydedilecek gelişmelerin en 
büyük güvencesini oluşturduklarını burada özellikle belirtmek 
istiyorum.

Türk ve Ürdünlü işadamlarını karşılıklı olarak çeşitli 
işbirliği ve yatırım olanaklarını araştırmaya davet ediyorum. Türk 
ve Ürdün firmalarına, başta müteahhitlik, su, enerji, sanayi ve 
turizm alanları olmak üzere, Ürdün’deki önemli alt ve üstyapı 
tasarılarında işbirliği yapmaları ve deneyimlerini birleştirme 
çağrısında bulunuyorum.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde 
Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu’na da önemli bir 
görev düşmektedir. İki ülke arasında ticaret, sanayi, enerji, 
ulaştırma, çevre, tarım, turizm, sağlık ve müteahhitlik hizmetleri 
alanlarında işbirliği olanaklarının bir bütün olarak ele alınması
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gerekmektedir. Karma Ekonomik Komisyonu son toplantısını 
1992 yılı Haziran ayında gerçekleştirmişti. Bu nedenle, Türkiye- 
Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu’nun en kısa sürede 
toplanmasına önem veriyorum.

Doğal olarak, Karma Ekonomik Komisyonu’nun 
toplanması tek başına yeterli değildir. Kararların etkin bir biçimde 
uygulanması, karşılıklı olarak ihraç ürünlerini tanıtıcı sergi ve 
fuarların düzenlenmesi, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, 
seminer ve konferans gibi etkinliklerin artırılması gerekir. Bu 
bağlamda, başarılı çalışmalarda bulunan Türk-Ürdün İş 
Konseyi’nin etkinliklerinin genişletilmesinin yararlı olacağını da 
vurgulamak isterim.

Ülkelerimiz arasında üzerinde önemle durulması gereken 
bir başka işbirliği alanı küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında 
işbirliğidir. Böyle bir işbirliğinin ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerimize ek bir canlılık ve derinlik kazandırabileceğini 
belirtmekte yarar görüyorum.

Ürdün’ün AB ile oluşturduğu Ortaklık Anlaşması’na 
koşut olarak, Türkiye ile Ürdün arasında bir serbest ticaret 
anlaşması imzalanması da uygun bir çerçeve yaratacaktır. Böyle 
bir anlaşma, ekonomik ve ticari plandaki yasal zemini daha 
güçlendirip, ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Ürdün’ün ABD 
ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasından da Türk işadamlarını 
Ürdün Tü işadamlarıyla daha yakından bir işbirliğine 
yönlendirebilecek bir öge olarak yararlanılabilir.

Sonuç olarak, siz değerli işadamlarının olumlu çabaları ile 
Türkiye ve Ürdün arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 
geleceğinin çok parlak olduğuna ilişkin güçlü inancımı dile 
getirmek isterim. Majestelerinin de katılacaklarından kuşku 
duymadığım bir nokta ise, Devlet olarak bizlerin 
girişimcilerimizin az önce değindiğim etkinliklerini özendirip, 
aralarındaki işbirliğini desteklememiz gereğidir.
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Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, Türk-Ürdün 
ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan 
herkesi kutluyor, çalışmalarınızı yeni bir heyecanla 
sürdüreceğimiz inancıyla başarılar diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HAŞIMI URDUN 
KRALI ABDULLAH TARAFINDAN ONURLARINA 

VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMA

AMMAN

Haşimi Ürdün Krallığı Kralı, Aziz Kardeşim Abdullah Bin 
El-Hüseyin ve değerli eşleri Kraliçe Rania El-Abdullah’a ve 
kardeş Ürdün halkına, bize gösterdikleri yakın ilgi ve dostluktan 
dolayı şükranlarımı sunarım. Ürdün’ün güzel başkenti Amman’ı 
ilk kez ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek 
isterim.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkiler gücünü ortak 
tarihsel, kültürel ve manevi değerlere dayanan köklü bağlardan 
almaktadır. Bu bağlar, ülkelerimiz arasında içten ve yapıcı dostluk 
ilişkilerinin temelini ve işbirliğimizin geleceğinin güvencesini 
oluşturmaktadır.

Sürekli gelişen ilişkilerimiz, bölgemizde iki ülke 
arasındaki ilişkilerin yeni yüzyılda nasıl olması gerektiğine güzel 
bir örnektir. İşbirliğimizin geçmişin kalıplarından çıkarak, 
günümüzün koşullarına ve gereklerine uygun biçimde yeni 
alanlara yayılmakta olması ayrıca memnunluk vericidir.

Orta Doğu’da barışın ve istikrarın zora girdiği dönemlerde 
Ürdün’ün bir denge öğesi olarak her zaman belirleyici rol 
oynadığı, barış yönünde önemli adımların Ürdün’ün desteğiyle 
atıldığı çok iyi bilinmektedir. Orta Doğu’da istikrar kaynağı olan 
Ürdün’ün modernleşmesinin mimarı merhum Kral Hüseyin Bin 
Talakın adı her zaman barışla birlikte anılmıştır. Devlet

66 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 2000



adamlığının tüm özelliklerine sahip kişiliğiyle Orta Doğu’da 
barışın kurulması çabalarına değerli katkılarda bulunan merhum 
Kral Hüseyin’i rahmetle anmaktayız. Şimdi siz Majeste Kral’ın da 
aynı inançla ülkesini dirayetle yönetmekte oluşu ve barışın yılmaz 
savunuculuğunu sürdürmesi gerek dost Ürdün, gerek bölge 
bakımından bir güvence oluştunnaktadır.

•  •

Gerçekten Aziz Kardeşim Kral Abdullah, Haşimi Ürdün 
Kralı sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana geçen kısa zaman 
içerisinde gerek ülkesinin gelişmesinin sürdürülmesi, gerek 
bölgede barış, istikrar ve gelişme ortamının egemen kılınması 
konusunda başarılı ve değerli hizmetler vereceğini kanıtlamıştır. 
Türkiye, Majesteleri Kral’ın liderliğindeki Ürdün’ün bölgede 
barış ve istikrar yönünde harcadığı çabaları takdirle karşılamakta 
ve desteklemektedir.

Ürdün’le her alanda daha da geliştirebileceğimiz 
işbirliğinin, sadece karşılıklı yarara değil, aynı zamanda, bölgemiz 
ve dünya barış ve istikrarına da hizmet edeceğine inanıyoruz.

Majesteleri K ral’a ve Muhterem Kraliçe’ye en içten 
teşekkürlerimizi sunuyor, kadehimi sağlık ve mutluluklarına, 
kardeş Ürdün halkının gönenç ve esenliğine ve sonsuza dek 
sürecek Türk-Ürdün dostluğuna ve çok yönlü işbirliğinin 
geleceğine kaldırıyorum.
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UKRAYNA CUMHURBAŞKANI LEONID KUCHMA’NIN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in 
davetine icabetle 22-24 Kasım 2000 tarihlerinde Türkiye’ye resmi 
bir ziyarette bulunacaktır. Cumhurbaşkanı Kuchma’nın bu 
ziyareti, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 30 
Mayıs-1 Haziran 1998 tarihlerinde Ukrayna’ya yapmış oldukları 
ziyaretin iadesini teşkil etmektedir.

Cumhurbaşkanı Kuchma’ya üst düzey yetkililer eşlik 
edecektir.

Ziyaret sırasında yapılacak olan ve ikili ilişkilerin bütün 
veçhelerinin derinliğine ele alınacağı görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere mevcut işbirliği 
potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla germi 
verilmesi imkanları ile bu yönde karşılıklı yararlara hizmet edecek 
biçimde atılabilecek ortak adımlar üzerinde durulacaktır. 
Cumhurbaşkanı Kuchma’nın ziyareti sırasında gerçekleştirilecek 
temaslarda bölgesel ve uluslararası konularda da etraflı görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.

Cumhurbaşkanı Kuchma ve beraberindeki heyet, 
Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul’u da 
ziyaret edecektir.
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TÜRKİYE İLE LİTVANYA ARASINDA YAPILACAK 
5. SİYASİ DANIŞMA TOPLANTISI’NA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

İlki 1993 yılında gerçekleştirilen ve 9. Cumhurbaşkanı
Sayın Demirel’in 2-3 Haziran 1997 tarihlerinde Litvanya’yı resmi
ziyareti sırasında Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan

•  •  ___

“Siyasi istişare Mekanizması Kurulmasına ilişkin Protokol” ile 
hukuki zemine kavuşturulan Türkiye-Litvanya Siyasi Danışma 
Toplantılarının Beşincisi, 16 Kasım 2000 tarihinde Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kurtuluş Taşkent ve 
Litvanya Dışişleri Bakanlığı I. İkili İlişkiler Direktörü Audrius 
Bruzga eşbaşkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da 
yapılacaktır.

Toplantıda, Türkiye ile Litvanya arasında giderek gelişen 
ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin yanısıra, 
uluslararası ve bölgesel konular ve sorunlar üzerinde de görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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AVRUPA PARLAMENTOSU GENEL KURULU’NDA 
KABUL EDİLEN MORILLON RAPORU’NA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

I. Avrupa Parlamentosu bugünkü (15 Kasım 2000) Genel 
Kurul oturumunda, ülkemizin AB üyeliği yönünde kaydettiği 
gelişmelere dair Philippe Morillon tarafından hazırlanan raporu 
kabul etmiştir. Morillon Raporu’nda, bazı doğru yaklaşımlar 
bulunmakla beraber, “Türkiye’nin Kıbrıs’tan askerlerini 
çekmesine”, sözde “Kürt sorununa çözüm getirmesine” ve 
sonradan eklenen sözde “Ermeni Soykırımı”na yönelik talihsiz 
ifadeler de yer almaktadır.

Türkiye-AB ilişkilerinde Kopenhag Kriterleri’nin 
çerçevesinin dışına çıkılmaması gerektiği ve Helsinki 
Sonuçları’nın ötesinde bir yaklaşımın tarafımızdan kabul 
edilemeyeceği çeşitli kereler açıklanmış olmakla beraber, 
Morillon Raporu üzerine bu hususun altının bir kez daha önemle 
çizilmesi gereği duyulmuştur.

Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir görev üstlenen 
Avrupa Parlamentosu’nun ilişkilere gerekli katkıyı sağlayabilmek 
amacıyla, ülkelerin tarih ve kültürleri konusunda karar almak ve 
yargıda bulunmak yerine, gerçek tarihi verilere dayanan yapıcı 
gözlemlerde bulunması ve bu yönde objektif kararlar alması 
kuşkusuz her bakımdan daha amaca yönelik ve faydalı olacaktır.

Avrupa Parlamentosu’nun sözkonusu çalışmalarında yer 
alan bazı ifadeler ve özellikle sözde Ermeni soykırımı 
iddialarının, kimilerindeki tarih ve Türkiye kompleksinden, 
diğerlerindeki Türkiye konusunu bir din karşıtlığı bağlamında 
tanımlamak özleminden öncelikle kaynaklandığı ve bu gibilerin
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öncülüğünde geliştirildiği görülmektedir. Tarihini de, Türkiye’yi 
de bilmeyenlerin katılımıyla belli desteğe kavuşturulan bu 
girişimlerin Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkilemeye 
çalışanlarca istismar edileceği açıktır.

II. Morillon Raporu’ndaki sözde Ermeni soykırımı ile 
ilgili paragraf, Ermeni terörünün doğurduğu acılar Türk 
kamuoyunda hala yaşarken, Avrupa Parlamentosu’yla 
geliştirilmesi gereken ilişkilerimize zarar vermektedir. Avrupa 
Parlamentosu 1987 yılında da tarihi dayanağı olmayan sözde 
Ermeni Soykırımı ile ilgili bir karar almıştı. 1987 yılındaki yanlış 
değerlendirmeler ne yazık ki bugün de Morillon Raporu’na 
eklenebilmiştir.

Türk Ulusu, tarihinin hiçbir döneminde soykırım gibi bir 
insanlık suçu işlememiştir. Diğer bir ifadeyle, Ermenilere yönelik 
ne bir soykırım, ne de soykırım emri vardır. Bunun aksine yönelik 
iddialar maksatlıdır ve temelden yoksundur.

Morillon Raporu’nda gerçeklerden uzak bir diğer konu da 
sözde “Kürt Sorunu”na ilişkin bölümdür. Öncelikle açıklığa 
kavuşturulması ve kabul edilmesi gereken husus Türkiye’de böyle 
bir sorun bulunmadığıdır. 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nda 
tanımlananlar dışında Türkiye’de azınlık yoktur ve Anayasamıza 
göre sözkonusu azınlıklar dahil tüm Türk vatandaşları eşit hak, 
özgürlük ve sorumluluklara sahiptirler.

Ülkemizin insan hakları ve demokratikleşme alanında 
atmakta olduğu hızlı adımlar ise AB tam üyeliği dışında, kendi 
ulusumuzun refah, huzur ve esenliği içindir. Bu yönde attığımız 
adımlarda yöntemlerin tarafımızdan belirlenmesi ise doğaldır.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili kararında 
Kıbrıs konusuna atıfta bulunulmasının, sadece Türkiye-AB 
ilişkileri açısından değil, Kıbrıs Görüşmeler Süreci açısından da 
talihsiz bir gelişme olduğunun bir kez daha vurgulanmasında 
yarar görülmektedir. Ada’da iki eşit halk ve bunları temsil eden iki 
eşit egemen devlet bulunmaktadır. Kıbrıs’ta barış ve istikrarın
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kalıcı olmasını sağlayacak bir uzlaşı Ada’daki bu iki devlet 
tarafından bulunacaktır.

Sürekli vurgulayageldiğimiz üzere, Türkiye’nin AB 
ilişkileri ile Kıbrıs konusu arasında herhangi bir bağ kurulmasına 
karşıyız.

Diğer taraftan, karar tasarısında A da’daki Türk 
kuvvetlerini işgal gücü olarak niteleyen ve bunların geri 
çekilmesini talep eden ifadeleri ise kuvvetle reddediyoruz.

Türkiye Kıbrıs’taki garantör ülkelerden biri olup, 1974 
Barış Harekatı’nı, bu çerçevede, uluslararası hak ve 
yükümlülüklerine dayanarak yerine getirmiştir. Bugün Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu Türk askeri birlikleri bu 
bağlamda ve KKTC’nin onayı ile barış ve güvenliği sağlamakta, 
1960’h yıllarda yaşanan Türk tarafına yönelik Rum katliamlarının 
tekrarını önlemek üzere Ada’da görev yapmaktadır.

Loizidou davası ve Akyar konusu gibi, Türkiye’ye 
yükümlülük atfedilen hususların muhatabı ise Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti olup, bunlar Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir 
kararda yeri olmayan unsurlardır.

Bu kararın tavsiye niteliği taşıdığı bilinmekle beraber, 
Türk kamuoyu, Avrupa halklarının sesi olma iddiasını taşıyan 
Avrupa Parlamentosu’ndan, önümüzdeki dönemlerde Türk 
halkının da sesini ve hassasiyetlerini dikkatle göz önünde 
tutmasını bekleyecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN UNESCO’NUN 55. 
YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, kısa 
adıyla UNESCO’yu 55. kuruluş yıldönümü olan 16 Kasım 
gününde, Örgüt’ün dünyada cehaletin önlenmesi, eğitim ve 
kültürün yüceltilmesi ve bilimin insanlık hizmetinde kullanılması 
konularındaki çalışmalarından dolayı kutluyorum.

UNESCO’nun dünyada kalıcı bir barışın kurulmasında 
vazgeçilmez bir görevi bulunduğu herkes tarafından kabul 
edilmektedir. Örgüt, 2000 yılını Barış Kültürü Yılı, 2000-2009 
dönemini Barış Kültürü Onyılı ilan etmiştir. UNESCO’nun bu 
çerçevede yürüttüğü kampanyaya ülkemiz de katılmaktadır. 
Türkiye, toplumsal gönencin ancak bir barış ortamı içinde 
gerçekleştirilebileceğinin bilincindedir.

2000 yılı ayrıca, UNESCO’nun, kendisini günün 
koşullarının gerektirdiği çalışma sistemlerine uyarlamak üzere 
önemli adımlar atmaya başladığı bir dönem olmuştur. 
Teknolojideki gelişmelerin eğitim ve kültür üzerindeki etkileri 
karşısında, UNESCO’nun yapısında ve çalışma biçiminde 
değişiklik getirecek reform çalışmaları, Örgüt’ün yeni Genel 
Müdürü’nün öncülüğünde kapsamlı bir biçimde yürütülmektedir. 
UNESCO’nun geniş ilgi alanı içinde güncel anlayışlara uygun 
olarak kurumsallaşan bir tutum benimsenmesinde yarar 
bulunmaktadır. Türkiye bu yöndeki refonn girişimlerine destek 
vermektedir.

Bu çerçevede, yine bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişmelerin olanak sağladığı küreselleşmenin dünyadaki kültürel 
çeşitliliğin üzerindeki etkileri de, UNESCO’nun son dönemdeki
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öncelikli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 
Küreselleşme, bir yandan çeşitli kültürlerin kendilerini dünyanın 
her köşesinde duyurmalarına olanak sağlarken, öte yandan 
kültürel çeşitliliğin yok olması tehlikesini ortaya çıkarabilecek 
niteliktedir. Bunun bilincinde olan UNESCO bu alanda bilimsel 
çalışmalarını süratlendirmişim

Dünyayı daha iyi koşullarda yaşanabilecek bir yer yapmak
için çalışmalarını sürdüren UNESCO’ya nice başarılı yıllar 
diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATAR VE ÜRDÜN’E
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ZİYARETLERİN 

DÖNÜŞÜNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

•  •

Ürdün Kralı’nın daveti üzerine resmi bir ziyaret için 
•  •

gittiğim Ürdün’den dönüyorum. Devlet Bakanı Sayın Haşan 
Gemici’nin de katıldığı bu ziyaretimde, Ürdün’le ikili 
ilişkilerimizin tüm boyutlarını ve Orta Doğu Barış Süreci’ndeki 
son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuları ele aldık.

Ürdün, Orta Doğu’daki önemli ülkelerden biridir. Bu 
kardeş ülkeyle aramızda yakın bir işbirliği ve dostluk vardır. Bu 
ziyaretimde bu ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek için Kral 
Abdullah ile birlikte, yürütmekte olduğumuz çalışmaları gözden 
geçirdik. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin, siyasi 
ilişkilerimizin ulaşmış olduğu düzeye çıkartılması gereğini dile 
getirdik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin 
halklarımızın karşılıklı yararına olacağı gibi, bölgenin ortak 
geleceğine de katkı sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardık.

Ziyaret sırasında Türkiye-Ürdün İş Konseyi bu yıl içindeki 
üçüncü toplantısını yaptı. Kral Abdullah ile birlikte katıldığımız 
bu toplantıda Türk ve Ürdün işadamları gerek Ürdün’de, gerek
üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek çeşitli tasarılar üzerinde 
durdular.

•  •

Ayrıca, Ürdün yetkilileri sürdürülmekte olan ekonomik 
reformlar, özelleştirme programı, önümüzdeki yıl A kabe’de 
faaliyete geçecek olan Özel Ekonomik Bölge ve ABD ile 
imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde kurulan
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Nitelikli Sanayi Bölgeleri hakkında bilgi verdiler. Bu bağlamda, 
Ürdün tarafı Türk firmalarına ülkedeki yeni yatırım 
olanaklarından yararlanmaları ve etkinliklerini artırmaları 
çağrısında bulundu.

Ziyaretim sırasında gerçekleşen teknik görüşmelerde, 
Türk ve Ürdünlü girişimcilerin Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararları temelinde Irak’a mal ve hizmet sağlanması 
konusunda işbirliği yapmaları dahil, az önce işaret ettiğim somut 
tasarılar üzerinde çalışılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
Yakında bu konularda çalışmalarda bulunmak için uzman 
heyetlerimiz Amman’a gidecektir.

•  •

Ürdün’den önce de, Katar’ın başkenti Doha’da 12-14 
Kasım 2000 tarihlerinde yapılan 9. İslam Konferansı Zirvesi’ne 
katıldım. Zirve’de ağırlıklı olarak Orta Doğu’daki durum ve Orta 
Doğu Barış Süreci’ndeki son gelişmeler, ayrıca İslam Dünyası’m 
ilgilendiren siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel konular ele 
alındı.

Bu zirvede, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem bana eşlik
etti.

Zirve’de Türk heyeti başkanı sıfatıyla bir konuşma yaptım 
ve Filistin konusunda düzenlenen özel oturumda Türkiye’nin 
görüşlerini açıklama olanağını buldum. Zirve çerçevesinde
Keşmir sorunu ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıya

•   ___

başkanlık ettim. Ayrıca, ISEDAK Başkanı olarak Komite’nin 
etkinlikleri hakkında bir rapor sundum.

Orta Doğu’da zor bir noktada bulunduğumuz bir dönemde 
gerçekleştirilen 9. Zirve’nin bu bakımdan özel bir önemi vardır. 
Zirve’deki temel önceliğimiz, Orta Doğu’da süregiden şiddetin 
durdurulması, tarafların barış görüşmelerine dönmeleri ve soruna 
görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunması yönündeki çabalara 
destek olunmasıydı. İslam Konferansı Örgütü Zirvesi’nde alınan 
kararlarla bölgede barış ve istikrarın kurulmasına katkıda 
bulunmayı amaçladık. Ayrıca, Türkiye’nin Orta Doğu Barış
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Süreci’nin ileriye götürülmesine yardımcı olacak katkılarını 
sürdüreceğini vurguladık.

Zirve vesilesiyle Doha’da bulunan kimi liderlerle de ikili 
görüşmelerde bulundum. Bu çerçevede, Katar, Endonezya, 
Filistin Devlet Başkanları, Pakistan Baş Yöneticisi, Bangladeş ve 
Mısır Başbakanları, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiğimiz 
temaslar son derece yararlı geçti.
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İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ANNA LINDH’İN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak 2001 
tarihinde devralacak olan İsveç’in Dışişleri Bakanı Anna Lindh, 
diğer aday ülkelere yaptığı ziyaretler çerçevesinde, 17 Kasım 
2000 günü öğleden sonra ülkemize kısa bir ziyarette bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı Lindh, ziyaret sırasında Sayın Bakanımız
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut Yılmaz ile
görüşmeler yapacak, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da 
kabul edilecektir.
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BURGAZ BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ MUAVİN 
KONSOLOSU MEHMET KOZA’YA YAPILAN

SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Burgaz Başkonsolosluğumuz Muavin Konsolosu Mehmet 
Koza, 12 Kasım 2000 günü akşamı Bulgaristan’ın İslimiye 
(Sliven) kenti yakınlarında geçirdiği trafik kazası ertesinde, 
yardım için haber verdiği Burgaz Başkonsolosluğumuzdan 
gelecek görevlileri aracın içinde beklerken, kimliği 
belirlenemeyen üç kişinin saldırısı sonucunda başından 
yaralanmış, saldırganlar Muavin Konsolosumuz ile beraberindeki 
eşinin kimlik ve kıymetli eşyalarını da gaspetmişlerdir.

Bu menfur saldırının ardından îslimiye’deki hastaneye 
kaldırılan Mehmet K oza’ya ilk müdahale burada yapılmış, 
ardından adıgeçen, tedavisinin devamı için Edirne’deki Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne nakledilmiştir. Muavin 
Konsolosumuz Mehmet Koza’nm hayati tehlikesi 
bulunmamaktadır.

Muavin Konsolosumuzun bu menfur saldırıya maruz 
kalmasından duyduğumuz rahatsızlık 14 Kasım 2000 günü Sofya 
Büyükelçiliğimiz tarafından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı 
nezdinde girişimde bulunularak, elden tevdi edilen bir Nota ile 
Bulgar tarafına iletilmiş; ayrıca, aynı gün Ankara’daki Bulgaristan 
Büyükelçisi Bakanlığa davet edilerek, bu saldırıyı kınadığımız, 
saldırganların bir an önce yakalanması için Bulgaristan 
makamlarından gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediğimiz 
bildirilmiştir.

Bulgar makamlarından bu aşamada beklentimiz, Burgaz 
Başkonsolosluğumuz Muavin Konsolosu Mehmet K oza’nm
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uğradığı menfur saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak 
ulgar Adaleti ne teslim edilmeleri ve ileride benzer olayların 

meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınmasıdır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ABD BAŞKANPNIN 
HAZAR HAVZASI ÖZEL DANIŞMANI BÜYÜKELÇİ 

JOHN WOLF’U KABULLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ABD Başkanı’nın 
yeni bir göreve atanan Hazar Havzası Özel Danışmanı Büyükelçi 
John Wolf ile bu görevi kendisinden devralacak olan Büyükelçi 
Elizabeth Jones’u bugün kabul etmiştir.

Görüşmede Büyükelçi Wolf, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
veda etmiş, ardılı Büyükelçi Jones’u tanıştırmıştır. Görüşmede 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı tasarısına ilişkin gelişmeler 
üzerinde durulmuştur.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN
İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ANNA LINDH’İ 

KABULLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AB Dönem Başkanlığını 1 Ocak 2001 tarihinde 
Fransa’dan devralacak olan İsveç’in Dışişleri Bakanı Anna Lindh, 
aday ülkelere yapmakta olduğu ziyaretler çerçevesinde geldiği 
Ankara’da bugün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 
kabul edilmiştir. Kabulde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çeşitli 
yönleriyle ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 8 Kasım’da kabul 
edilen Katılım Ortaklığı Belgesi’yle ilgili olarak Türkiye’nin 
kendisini yalnız Helsinki Zirve Sonuçları ve bu sonuçların kabulü 
hakkında Türkiye ile AB arasında yapılan yazışmalar ve 
görüşmelerle bağlı saymayı sürdürdüğünü belirtmiş ve Kıbrıs 
sorununa çözüm bulma arayışları ile AB adaylığımız arasında bir 
bağlantı kurulmasını kabul edemeyeceğimizi vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye’nin A B’ye 
üyelik sürecindeki çabalarının ve kararlılığının AB tarafından 
Türkiye’ye karşı mali yükümlülüklerin yerine getirilerek 
desteklenmesinin önem taşıdığına dikkat çekmiş ve bu bağlamda, 
İsveç’in Dönem Başkanlığı sırasında bu yönde gerekli adımların 
atılması yönündeki beklentimizi dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ayrıca, Avrupa 
Parlamentosu tarafından 15 Kasım’da kabul edilen, sözde Ermeni 
soykırımı, sözde Kürt sorununa çözüm getirilmesi ve Türkiye’nin 
Kıbrıs’tan askerini çekmesi gibi talihsiz ve tarafımızdan kabul 
edilemeyecek görüşlere yer veren raporun, Türk kamuoyunun 
duyarlılıklarını gözardı ettiğini ve bir basiretsizlik örneği
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oluşturduğunu bildirmiştir. Cumhurbaşkanı Sezer, Avrupa 
Parlamentosu’ndan bundan böyle Türkiye-AB ilişkilerinin 
güçlendirilmesine katkıda bulunacak çabalar göstermesi 
yönündeki beklentimizi de belirtmiştir.

Konuk Bakan, Türkiye’nin Kopenhag Ölçütleri’nin 
yaşama geçirilmesi yönünde atmakta olduğu adımların Avrupa 
Birliği tarafından dikkat ve takdirle izlendiğini, bu bağlamda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarının da önem taşıdığını 
bildinniştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN SUUDİ 
ARABİSTAN’A YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

 ̂Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Suudi Arabistan 
Krallığı Dışişleri Bakanı Altes Prens Saud Al Faysal’ın davetine
icabetle, 18-19 Kasım 2000 tarihleri arasında bu ülkeye resmi bir 
ziyaret yapacaktır.

Ziyaret sırasında, Türkiye ile Suudi Arabistan’daki ikili 
ilişkilerin gelişme seyri gözden geçirilecek ve iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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H 7 İKAMEM

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ: Değerli basın mensupları, bugünkü toplantımıza 
hoşgeldiniz. Sorularınızı yanıtlamaya gayret edeyim.

SORU: Sayın Bakan’ın temasları sırasında AB ülkelerinin 
Dışişleri Bakanlarına Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’yle 
ilgili görüşlerini yansıttığını biliyoruz. Sabah saatlerinde de AB 
ülkelerinin Büyükelçileri Bakanlıktaydı. Bir gün arayla böyle bir 
şeye neden ihtiyaç duyuldu? Görüşmeler hakkında bilgi verir 
misiniz?

CEVAP: Bildiğiniz gibi, Sayın Bakan, M arsilya’da 
yapılan EUROMED toplantısı sırasında AB ülkelerinden 
karşıtlarının bir bölümüyle temas kurarak görüşlerimizi açıkladı. 
Görüşlerini, Sayın Başbakanımızın bu konudaki mektubu 
çerçevesinde açıkladı. Orada belirli sayıda Bakanla görüşebildi. 
Bugün yapılan toplantıda ise, Sayın Müsteşarımız, AB üyesi 
ülkelerin Büyükelçilerini ve AB Komisyonu Temsilcisi’ni 
çağırarak, yine Katılım Ortaklığı Belgesi’yle ilgili bazı 
mülahazalarımızı kendilerine aktardı.

SORU: Sayın Başbakan’m AB ülkelerine gönderdiği 
mektup dikkatli okunduğunda, Katılım Ortaklığı Belgesi’ndeki 
Kıbrıs paragrafının düzeltilmesi beklentisinin yeraldığı 
anlaşılıyor. Dışişleri Bakanlığı bu düzeltme arayışını destekliyor 
mu ve bu konuda Bakanlık tarafından Sayın Cem’in temasları 
dışında ne tür girişimler yapılıyor? Bir de; düzeltme konusunda 
umutlu musunuz? Yani, Kıbrıs paragrafının Konsey toplantısında 
Katılım Ortaklığı Belgesi’nden çıkarılması umudunu taşıyor 
musunuz?

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 2000 85



CEVAP: Dışişleri Bakanlığı’nın görüş ve yaklaşımı, 
kuşkusuz Sayın Başbakan’ın çizdiği çerçevede ve çizgidedir. 
Bahsettiğiniz konuda çeşitli şekillerde ve düzeylerde 
girişimlerimiz sürmektedir. Sayın Bakanımız Marsilya’da bu 
konuda temaslarda bulunmuştur. Brüksel’deki Daimi 
Temsilciliğimiz konuyu yakından takip etmektedir. Ümidimiz, bu 
taleplerimizin, beklentilerimizin karşılanmasıdır.

SORU: Sayın Bakan’ın İsrail ziyaretiyle ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

ikinci sorum; bugünkü gazetelerden birinde yer aldığına 
göre; ABD’de bir Senatör, Skorsky helikopterlerinin Türkiye’ye 
satışını engellemek için bir girişim başlatmış. Girişimin temeli de, 
Sayın Başbakan’m onların iddiasına göre Kıbrıs sorununun 
çözümüne karşıt duran bir takım açıklamalarda bulunmuş 
olmasıymış. Bu konuda bir bilginiz var mı?

  •  •

CEVAP: Once ikinci sorunuzdan başlayayım. Bu haberi 
ben de yeni duydum. Biliyorsunuz, Amerikan Kongresi’nde bu tür 
girişimler olagelmiştir. Bu haber tam olarak nedir onu 
araştırmaktayız.

Sayın Bakanımızın İsrail ziyaretine gelince; bildiğiniz gibi 
Marsilya’da ve daha önce İslam Konferansı Zirvesi sırasında 
Doha’da Bakanımız Orta Doğu Barış Süreci’yle ilgili olarak 
çeşitli temaslarda bulundu. Oradaki temaslarımızı takiben 
Marsilya’da yapılan EUROMED toplantısının da önemli 
konularından birisi, Orta Doğu Barış Süreci idi. O vesileyle yine 
Bakanımız çeşitli temaslarda bulundu. Bu çerçevede İsrail 
Dışişleri Bakanı Ben-Ami ile de görüştü. Barış Süreci konusunda 
bu görüşmeler sürdü. Bazı görüşler üzerinde duruldu ve İsrail 
Dışişleri Bakanı Sayın Bakanımızı İsrail’e davet etti. Başbakan 
Barak’ı da kapsayacak şekilde bu istişarelerin sürdürülmesi 
amacıyla Sayın Bakanımızın önümüzdeki hafta ortalarında 
İsrail’e gitmesi öngörülüyor.
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SORU: Avrupa Konferansı’ndan önce mi, sonra mı?
•  •

CEVAP: Once zannediyorum.

SORU: Birkaç gün önce Sayın Müsteşar bazı AB 
ülkelerinin Büyükelçileri ile bir araya geldi. Yani hepsi davet 
edilmedi; bir kısmı sadece. Sanıyorum ki, genellikle büyük AB 
ülkeleri ve Hollanda vardı. Bu toplantı, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili 
ifadelerin düzeltilmesi konusundaki bir girişimi olarak 
değerlendirilebilir mi?

CEVAP: Sayın Müsteşarımız 14 Kasım’daki görüşmede 
Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi vermiş; Sayın 
Bakanımızın BM Genel Sekreteri Kofı Annan ile Doha’da yaptığı 
görüşmeye değinmiş ve Genel Sekreter’in Kıbrıs konusundaki 
sözlü ifadeleri hakkındaki görüş ve değerlendirmelerimizi 
muhataplarına aktarmıştır. Bu çağrı, bazı ülkelere AB bağlamında 
değil, ikili planda yapılmış bir davetti. Nitekim, AB üyesi 
ülkelerin temsilcileri ve Komisyon Temsilcisi bu sabah başka bir 
konuda Bakanlığımıza davet edilmiştir.

SORU: Bugünkü görüşmenin konusu ne idi? ikinci sorum; 
gelen Büyükelçiler arasında Yunanistan Büyükelçisi de var mı?

CEVAP: Bugünkü görüşmenin konusu, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’ne ilişkin bazı mülahazalarımızı kendilerine anlatmak idi. 
Davet edilenler AB ülkelerinin temsilcileriydi; ama bilfiil 
hangileri geldi ben de takip edemedim.

SORU: Bakanlığınızın Kürtçe televizyon ve Kürtçe yayın 
konusundaki görüşünü öğrenebilir miyiz?

CEVAP: Bu konu, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi 
gereken ve çeşitli makamlarımız arasında koordine edilen bir 
konudur.
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SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Kıbrıs’ın bir ön şart 
olarak Türkiye’nin önüne getirildiği günlerde Kofı Annan’ın 
sözlü ifadeleri ortaya çıktı. Bu ifadelerde, Kıbrıs sorununa bugüne 
kadar katedilen yolun çok gerisine düşecek bir çözüm öneriliyor. 
Bu ifadelerle, KKTC’nin -kabul edilmese bile var olan bir 
Cumhuriyetin- egemenlik hakları silinmiş oluyor. Bakanlık olarak 
bu konuda bir yorumunuzu alabilir miyim?

CEVAP: Bu konuda Sayın Başbakanımızın bir demeci
oldu. Bakanlığımızın görüşleri orada belirtilen çerçevededir.
Biliyorsunuz, Sayın Başbakanımız 14 Kasım günü, 15 AB üyesi
ülkenin Başbakanlarına birer mektup yazdı ve bu mektupta bizim
başından beri Katılım Ortaklığı’nın Helsinki Kararlan’na sadık
kalmasını istediğimizi, Helsinki’de Kıbrıs sorununun hiçbir
şekilde Türkiye’nin AB üyeliği açısından bir siyasi kriter
olmadığını, aksine Zirve sırasında üst düzey AB yöneticilerinin
bize Türkiye’nin AB üyeliği için Kopenhag Ölçütleri dışında
hiçbir yeni kriter ilave edilmeyeceğini, Kıbrıs’a yapılan referansın
ise Türkiye ile AB arasında siyasi diyalog çerçevesinde ele
alındığını şifahi ve yazılı olarak bildirmiş olduklarını, dolayısıyla
Helsinki’de çizilen bu çerçeve ile yükümlü olduğumuzu bildirdi.
BM Genel Sekreteri’nin sözlü ifadeleriyle ilgili olarak ise
tutumumuz zaten bahsettiğim demeçte ayrıntılı bir biçimde dile 
getirilmiştir.

SORU: Türk Hükümeti’ne göre, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer alan unsurlar; Kıbrıs, Kürtçe televizyon ve diğer 
konular da dahil olmak üzere Türkiye’nin Ulusal Programını 
hazırlarken birebir yer almayacak, ancak programa yön verecek 
konular olarak nitelendiriliyor. Ancak, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde şu ifade yer alıyor: “Türkiye’nin Ulusal Programında, 
burada belirtilen hususlar takvime bağlanacaktır.” Ben şunu 
sormak istiyorum: Katılım Ortaklığı Belgesi’ndeki hususlar 
teknik olarak Ulusal Program’da birebir yer almak zorunda mı, 
değil mi?

CEVAP: Bu konuyu araştırıp size bilgi vereceğim.
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SORU: Sayın Bakan’ın önümüzdeki dönemdeki
temaslarını kısaca özetleyebilir misiniz?

CEVAP: Sayın Bakanımız 18-19 Kasım tarihlerinde Suudi 
Arabistan’a gidiyor. Önümüzdeki haftanın ortasında İsrail’e 
gitmesi öngörülüyor. Arkasından, AB tarafından düzenlenen 
Avrupa Konferansı’nın yapılacağı Sochaux-Montbeliard’a 
gitmesi öngörülüyor. Daha sonra, 26-27 Kasım tarihlerinde 
Viyana’da AGİT’in yıllık sonbahar dönemi Bakanlar Toplantısı 
düzenlenecek. Ona da gitmesi öngörülüyor. Bir de, Aralık ayı 
ortasında NATO Bakanlar Konseyi var. Buna da gitmesi 
bekleniyor.

SORU: Avrupa Birliği’nin Nice Zirvesi için Türkiye’ye 
bir davet geldi mi? Başbakan veya Bakan’ın gideceğine dair 
herhangi bir bilgiye sahip olabilir miyiz?

CEVAP: Zannediyorum, bütün aday ülkeler o zirveye 
davet edildi veya edilecek. Kesinleştiğinde bizim tarafımızdan 
hangi düzeyde gidileceğini duyuracağız. Yanılmıyorsam 7-8 
Aralık tarihlerinde yapılacak.

SORU: Biraz önce AB Büyükelçileri Bakanlığa geldi. Ne 
görüşüldü? KOB mu?

CEVAP: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk 
Loğoğlu bugün saat 11.00’de AB ülkeleri Büyükelçileri veya 
Maslahatgüzarları ile AB Komisyonu Temsilcisi’ni 
Bakanlığımıza davet etmiştir. Müsteşar Loğoğlu Katılım Ortaklığı 
Belgesi’ne ilişkin gelişmeleri özetlemiş ve bu bağlamda Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem’in 31 Ağustos 2000 ve Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit’in 14 Kasım 2000 tarihli mektuplarına dikkat 
çekmiştir. Müsteşar Loğoğlu Katılım Ortaklığı Belgesi’nin siyasi 
kriterler bölümünden Kıbrıs’a yapılan atıfların çıkartılması 
gerektiğini ve Helsinki Sonuçları’nda yer almayan hiçbir unsurun 
bir siyasi kriter haline getirilemeyeceğini tekrar vurgulamıştır. 
Ayrıca, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen kararın 
yanlışlığının da yarattığı bu hassas ortamda AB’nin Türkiye ile
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ilişkilere özenle yaklaşması gerektiğini ifade etmiş, Türkiye’nin 
Helsinki Sonuçları çerçevesinde adaylık sürecini ileri götürmek 
hususundaki kararlılığının AB tarafından desteklendiğini gösterir 
bir yaklaşım sergilenmesinin öneminin altını çizmiştir.

SORU: Türkiye’nin Orta Doğu Barış Süreci için bir planı 
var mı? Plan yoksa bile hangi görüşler üzerinde duruluyor?

CEVAP: Türkiye’nin taraflara ilettiği düşünceleri ve
görüşleri var. İlk aşamada güvenlik artırıcı, bu biterse rayına
oturtucu, sonuca yöneltici görüşler bunlar. Bunu da geniş bir
temas trafiğinden aldığımız sonuçlara göre uyarlıyoruz.
Filistinlilerle, Mısırlılarla, Ürdünlülerle temaslarımız oldu.
İsrail’le temaslarımız oldu. AvrupalIlarla ve Solana ile
temaslarımız oldu. Bunlar sonuca yönelik, yani barışa yönelik
temaslardır. Tabii başka temaslarımız da oldu; gerek Doha’da,
gerek Marsilya’da. Ama bunlar daha başka çerçevede, diğer
temaslardır. Şimdi biz bu temaslarımızda iki kanat öngörüyoruz.
Birincisi, Sayın Demirel’in de dahil olduğu “fact-finding” denilen
soruşturma misyonu veya komisyonu. Umudumuz, bu misyonun
soruşturmanın ötesinde, gerilimi azaltıcı, güven artırıcı önlemler
de ortaya çıkarmasıdır. İkincisi, barışa yönelik gayretlerimiz var.
Bunların sonuç vermesi hususunda ümitliyiz. Bu ümidimizin esas
kaynağı, Barış Süreci’nin başka bir alternatifi olmamasıdır.
Herkes de, bazı radikal unsurlar hariç aynı hedefe yöneliktir.
Türkiye olarak avantajımız iki tarafın da güvenine sahip ve iki
tarafla da son derece açık bir şekilde konuşabilen taraf 
olmamızdır.

Teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN TÜRKİYE’] 
AB’YE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ’NE İLİŞKİ 

AÇIKLAMALARI VE SORULARA VERDİKLERİ
YANITLAR

10 Aralık 1999 günü Avrupa Birliği’nin Helsinki 
Zirvesi’nde, Türkiye aday ülke ilan edilmiştir. Şimdi, Avrupa 
Birliği tarafından bu çerçevede hazırlanan Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nin 20 Kasım 2000 Pazartesi günü yapılacak AB Genel 
İşler Konseyi’nde onay işlemi için görüşülebileceği 
anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Komisyon tarafından 8 
Kasım 2000 günü açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi’ne ilişkin 
görüşlerini kamuoyuna duyurmuştur. Bu bağlamda, Kıbrıs’a 
ilişkin paragrafın bir siyasî kriter olarak kesinlikle kabul 
edilemeyeceği, edilmediği ve bunun belgeden çıkartılmasının 
gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Bu aşamada Kıbrıs’a ilişkin uyarılarımızın dikkate 
alınması beklenirken, son olarak tarafımıza ulaşan bilgilere göre, 
sınır anlaşmazlıkları konusunda yeni bir paragrafın da Katılım 
Ortaklığı Belgesi’ne bir “siyasî kriter” olarak eklenmesine 
çalışılmaktadır.

Türkiye, hiçbir şekilde ve hiçbir anlamda, Kıbrıs 
konusunu ve sınır anlaşmazlıkları unsurunu bir siyasî kriter olarak 
kabul edemez.

Bu olumsuz gelişmeler Türk kamuoyunda haklı tepkilere 
yol açmaktadır. Avrupa Birliği’nin, Hükümetimizdeki ve 
kamuoyumuzdaki duyarlılığı gereğince değerlendireceğini 
umarım. Aksi halde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden 
gözden geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.
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SORULAR-YANITLAR

SORU: “Yeniden gözden geçirmekten” neyi
kastediyorsunuz; biraz daha açabilir misiniz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şu aşamada açamam.
Ama elbette bu konuda değişik düşüncelerimiz, hazırlıklarımız 
var.

  •

SORU: İtalya’da da Ermeni tasarısı kabul edildi. 
Görüşlerinizi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Türkiye ile maalesef 
müttefiklerimiz de uğraşıyorlar. Bunlara alışmamız gerekiyor. 
Tabiî gereken tepkileri ulus olarak gösteriyoruz; Hükümet olarak 
gösteriyoruz. Türkiye çok güçlü bir ülke. Onun gücünü 
törpülemek isteyenler her zaman olacaktır. Ama Türkiye bütün 
bunların üstesinden gelecek durumdadır.

SORU: AB konusunda referandum yapılması yönünde 
görüşler var. Bu öneri gündeme gelebilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz uyarımızı yaptık. 
Bu uyarımızdan olumlu bir sonuç alınamazsa önümüzde 
uygulayabileceğimiz çeşitli seçenekler elbette olacak.

SORU: Türkiye A B ’den vazgeçebilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şimdilik o konuda 
birşey söylememiz doğru olmaz. Biz uyarılarımızın, 
beklentilerimizin dikkate alınacağını umuyoruz.

SORU: Tamamen askıya alınması da bir yöntem midir?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şimdilik bu kadar 
müsaadenizle.

Teşekkür ederim.
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İTALYA PARLAMENTOSUNUN ALDIĞI, SÖZDE 
ERMENİ SOYKIRIMI İLE İLGİLİ KARARA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

İtalya Parlamentosu’nun bugün aldığı kararı esefle 
karşılıyor ve reddediyoruz. Karara onay veren İtalyan 
parlamenterlerin, Türkiye’nin Avrupa Parlamentosu’nun kararı 
karşısındaki tepkisini algılayamadığı görülmektedir. Bu nedenle 
sözkonusu açıklamanın ilgili bölümünü bir kez daha 
tekrarlamakta yarar görmekteyiz:

“... Morillon Raporu’ndaki sözde Ermeni soykırımı ile 
ilgili paragraf, Ermeni terörünün doğurduğu acılar Türk 
kamuoyunda hala yaşarken, Avrupa Parlamentosu’yla 
geliştirilmesi gereken ilişkilerimize zarar vermektedir. Avrupa 
Parlamentosu 1987 yılında da tarihi dayanağı olmayan sözde 
Ermeni soykırımı ile ilgili bir karar almıştı. 1987 yılındaki yanlış 
değerlendirmeler ne yazık ki bugün de Morillon Raporu’na 
eklenebilmiştir.

Türk Ulusu, tarihinin hiçbir döneminde soykırım gibi bir 
insanlık suçu işlememiştir. Diğer bir ifadeyle, Ennenilere yönelik 
ne bir soykırım, ne de soykırım emri vardır. Bunun aksine yönelik 
ifadeler maksatlıdır ve temelden yoksundur...”

Türkiye’nin Ermenistan Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerini 
normalleştirmesinin koşullarını, uluslararası hukuka uygun olarak 
belirleme hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Türkiye 
Cumhuriyeti bu hakkını ne Avrupa Parlamentosu’na, ne de İtalya 
Parlamentosu’na devretmiştir. Ayrıca, bir komşusunun 
topraklarını işgal atında tutan, diğer komşusuna karşı dostlukla 
bağdaşmayan her inisiyatifin arkasında yer alıp, toprak taleplerini
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temel belgelerinde açıkça ifade eden Ermenistan Yönetimi, 
Türkiye ile ikili ilişkilerinin normalleşmesinin hangi koşullarda 
gerçekleşebileceğini gayet iyi bilmektedir.

Bazı İtalyan parlamenterlerin Türkiye karşıtlığını adeta 
saplantı haline getirmeleri ve buna şimdi Ermeni konusunu vasıta 
etmeleri dikkat çekmektedir. Bu kişilerin girişimlerinin kısa bir 
süre önce büyük bir sarsıntı geçiren Türkiye-İtalya ilişkilerinin 
eski düzeyine yeniden erişmesine, Türkiye’nin Ermenistan’la olan 
ilişkilerinin normalleşmesine, Kafkasya’da barış ve istikrarın 
yerleştirilmesi çabalarına olumsuz yansımaları olabilecektir. 
İtalya Parlamentosu’nun temelsiz iddialar içeren böyle bir karar 
kabul etmesi ciddiyetle bağdaştırılamaz.

Bu aşamada beklentimiz, İtalyan Hükümeti’nin, İtalya
Parlamentosu’nun talihsiz kararından kendisini açık bir şekilde 
soyutlamasıdır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA

YAYINLANAN MESAJLARI

Çocuklar, insanlığın umudu ve geleceğimizin 
güvencesidir. Yaşama adım attığı ilk günden itibaren, başta anne- 
babalar olmak üzere, tüm toplumun korumasına muhtaç olan 
çocuklara iyi bir gelecek hazırlamak, bugün tüm dünyanın ortak 
çabasını gerektiren bir konudur.

Çocuklara her alanda yaşanabilir bir dünya bırakmak 
için, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, uluslararası sözleşmelere 
uymak ve yürütülen çabalara katkıda bulunmak hepimizin 
sorumluluğudur. Bunun birinci koşulu, çocuk haklarına saygılı 
olmaktır.

Birleşmiş Milletlerdin özverili çalışmaları sonucunda 
ortaya çıkan Çocuk Hakları Deklarasyonu ve Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ’nin Türkiye ’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke 
tarafından imzalanmış olması, barışın ve hoşgörünün egemen 
olduğu bir dünyanın kurulması yolunda atılmış önemli bir 
adımdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, her çocuk en başta 
yaşam hakkına sahiptir ve devletler çocuğun yaşamı ile 
gelişmesini güvence altına almakla yükümlüdür.

Çocuk haklarının tanınması, bir ülkenin sosyal gelişmişlik 
düzeyinin göstergelerindendir.

Cumhuriyet ’in kurulmasından bu yana çocuklarımıza en 
iyi olanakları sağlamaya çalışan Türkiye, çocuk haklarının
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korunması alanındaki uluslararası çabalara da büyük destek 
vermektedir.

Ulusumuzun en değerli varlığı olan çocuklarımızın, hak 
ettikleri bir sosyoekonomik ortamda yetişmeleri ve yaşamlarını 
sürdürmeleri devletimizin temel erekleri arasındadır.

Türkiye 'nin yürüttüğü çağdaşlaşma çabaları, 
çocuklarımızın gönenç düzeyi yüksek bir toplumda; uygarlığın 
tüm olanaklarından yararlanarak gelişmelerini sağlamaya 

yöneliktir.

Devlet ve Ulus olarak, 21. Yüzyıl dünyasının gerisinde
kalmamak ve çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirebilmek
için öncelikle onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri 
kazandırabilmeliyiz.

Ayrıca, sokak çocuklarına sahip çıkılması, onların
topluma kazandırılması, Devlet ve Ulus olarak bizleri bekleyen 
önemli bir sorumluluktur.

Günümüzde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin, tüm 
dünya çocuklarının haklarının korunması için birey, Ulus ve 
Devlet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.

Sevgiyle başlayacak bu çabalar, çocuklarımızın korkusuz 
bir dünyada, kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarına 
katkıda bulunacaktır.

Bu düşüncelerle, Dünya Çocuk Hakları Günü ’nü kutluyor, 
tüm çocuklarımıza barış ve esenlik içinde bir yaşam diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DIŞ EKONOMİK 
İLİŞKİLER KURULU’NDA YAPTIKLARI KONUŞMA

İSTANBUL

Türk İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Değerli Konuklar,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun Genel Kurul 
Toplantısı nedeniyle, iş dünyamızın seçkin temsilcileriyle 
birarada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Dünyayı iki kampa bölen siyasal kutuplaşmanın sona 
ermesinin ardından, uluslararası ilişkilerde, tarihin akışını 
etkileyen köklü değişimlerin ortaya çıktığı bir dönemden 
geçmekteyiz. Uluslararası ortamda, yakın bir süre öncesine değin 
belirleyici rol oynamış olan geleneksel güçler yerlerini yeni 
güçlere, yeni öğelere bırakmaktadır. Artık 20. yüzyılın siyasal 
kavramlarıyla ve yaklaşımlarıyla düşünmemiz, politikalarımızı 
bunlarla oluşturmamız da güçleşmiştir. Yüzyılımızda, 
politikalarımızı yeni bir anlayışla ve koşulların hızlı değişimine 
uygun bir biçimde oluşturmamız gerekmektedir.

Türkiye’nin yer aldığı coğrafya başta olmak üzere, tüm 
dünyayı etkileyen bu siyasal değişimle eşzamanlı olarak, 
teknolojik alanda da başdöndürücü bir dönüşüm yaşamaktayız. Bu 
dönüşüm, yüzlerce yıldan bu yana ülkeleri, ulusları ve 
ekonomileri birbirinden ayıran duvarların büyük ölçüde ortadan 
kalkmasına yol açmış ve yepyeni dinamikleri harekete geçirmiştir. 
Siyasal alanda olduğu gibi, ekonomik, mali ve ticari alanlarda da 
politikalarımızı oluştururken yeni kavram ve araçlardan 
yararlanmamız zorunluluğu doğmuştur.
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Günümüzün dünyasında, kendi kaynaklarıyla tek başına 
yeterli bir ülkenin varlığını düşünemeyeceğimiz gibi, uluslararası 
piyasalardaki, borsalardaki, araştırma-geliştirme alanındaki, 
iletişim teknolojisindeki değişikliklerin etkilemediği bir ülke 
bulmak da olanaksızdır. 1997 yılında Güneydoğu A sya’da 
yaşanan mali bunalımın geniş çaplı yansımaları bugün de 
duyulmaktadır. Avrupa ya da Amerikan ekonomisindeki en küçük 
dalgalanmalar, tüm devletlerin önlem almalarını gerektiren 
sonuçlar doğurmaktadır.

Yukarıda değindiğim iki genel gelişmenin bir sonucu 
olarak bugün uluslararası ilişkilerin içeriğini ve yönünü belirleyen 
temel etkenlerin, ekonomik canlılık ve bu canlılığın ayakta 
tutulmasını sağlayacak süreklilik olduğu belirtilebilir.

Küreselleşen dünyada, bir ülkenin dış politikasının 
oluşturulmasında ve uluslararası toplum içindeki ağırlığının 
belirlenmesinde, ekonomik alandaki başarısı temel rol 
oynamaktadır.

Türkiye’nin de, 21. yüzyıla damgasını basacak olan bu 
yeni yönelimin dışında kalması olanaksızdır. Büyük Önder 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ereğine 
uygun olarak Türkiye, küreselleşmenin yarattığı olanaklardan 
yararlanmak, saydam bir ekonomik politikayla dış dünyaya daha 
çok açılmak, uluslararası ekonomiyle bütünleşmek ve rekabet 
gücünü artırmak zorundadır.

Türkiye’nin önüne, kendi bölgesinin ekonomik dinamosu 
olma olanağı çıkmıştır. Ülkemizin ekonomik sınırları, siyasal 
sınırlarının ötesine geçmiştir. Komşularımızın ve ticaret ortağımız 
olan ülkelerin Türkiye’den beklentileri artmıştır. Bu nedenle, 
ekonomik gücümüzü daha iyi değerlendirmeli ve Türkiye’yi 
ağırlığı olan bir ekonomik oyuncu durumuna getirmeliyiz.

Gerçekten, yapısal bir değişim içinde bulunan Türk 
ekonomisi, özel kesimimizin öncülüğünde, girişimcilerimizin 
dinamizmiyle dünyaya açılmaktadır. Bugün dış ticaretinin yüzde
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60’tan fazlasını Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştiren Türkiye, 
ürünlerini yoğun bir rekabetin yaşandığı piyasalarda kabul gören 
bir düzeye çıkarmıştır. Fiyat-kalite ilişkisi yönünden sunduğu 
uygun olanakları Avrupa pazarında kabul ettirmiş olan mal ve 
hizmet üreticisi girişimcilerimiz, serbest piyasa koşulları 
çerçevesinde, bölgedeki üstünlüklerini de kullanarak, başta 
Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya olmak üzere dünya 
piyasalarında başat bir rol oynayabilecek olgunluğa erişmiştir.

Avrasya’da yalnızca jeostratejik yönden değil, ekonomik 
yönden de önemli bir konuma gelmekte olan Türkiye, bölgesinde 
barış ve istikrarın korunmasına, ekonomik işbirliğinin 
geliştirilmesine ve ulusların yaşam düzeylerinin yükseltilmesine 
özel önem vermektedir. Bu anlayışla, bölgemizdeki barış 
çabalarını ve çok taraflı işbirliği girişimlerini etkin biçimde 
desteklemekteyiz.

Türkiye’nin, neredeyse iki yüzyıldır süren Batı’ya 
yönelimi, bu ekonomik ve siyasal açılım olgusuyla yeni bir 
aşamaya girmiştir. Batı kurumlarıyla bütünleşmek ve bu bağlamda 
Avrupa Birliği’ne tam üye olmak ereğimizdir.

Geçen yıl Aralık ayında Helsinki’de düzenlenen Avrupa 
Birliği Zirvesi’nde ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylığının 
resmen kabul edilmesiyle, Avrupa ile ilişkilerimiz yönünden de 
yeni bir döneme girilmiştir. Burada hemen belirtmeliyim ki, 
Türkiye, kendi halkının istemleri doğrultusunda Kopenhag 
Ölçütleri’ni benimseyip yaşama geçirmeye kararlıdır. TBMM ve 
Hükümetimiz bu yönde gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeleri 
yapmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde tam üyeliğin 
gereklerini yerine getirerek en kısa zamanda üyelik görüşmelerine 
geçeceğimizi ummaktayız.

Bununla birlikte, tam üyelik sürecinde bütün görev ve 
yükümlülüklerin aday ülkelerin omuzlarında olmadığı gözden 
uzak tutulmaması gereken bir gerçektir. Türkiye, Kopenhag 
Ölçütleri’ni yaşama geçirmek için çalışmalar gerçekleştirirken, 
Avrupalı ortaklarımızın da bu çabalarımıza yapıcı destek
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vermeleri, özellikle mali yardım konusunda üzerlerine düşeni 
yerine getirmeleri de önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği, Türkiye’yi tam üye olarak bünyesine kabul 
ettiğinde, canlı ve nitelikli insan gücüyle, gelişmiş ekonomisiyle, 
dünyanın çeşitli bölgelerine ulaşma yeteneğine sahip özel 
kesimiyle, jeostratejik konumuyla çok önemli bir üye kazanmış 
olacaktır. Bir başka deyişle, Avrupa Birliği Türkiye’ye katkılarda 
bulunacağı gibi, Avrupa Birliği üyesi Türkiye, bu kuruluşa yeni 
bir güç, farklı bir boyut kazandıracaktır.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 8 
Kasım tarihinde açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi ile Avrupa 
Parlamentosu’nun 15 Kasım’da Türkiye ile ilgili olarak kabul 
ettiği karara kısaca değinmek istiyorum.

Katılım Ortaklığı Belgesi’nin “kısa dönemli hedefler” 
bölümünde Kıbrıs konusuna yer verilmiş olması, ne yazık ki 
Helsinki sonrası dönemde Avrupa Birliği ile aramızda oluşmuş 
bulunan ortak anlayışı yansıtmamaktadır. Helsinki Zirvesi’nden 
bu yana geçen bir yıl içinde Avrupalı dostlarımıza her vesileyle 
vurguladığımız gibi, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarıyla 
ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylığı arasında herhangi bir 
bağlantı kurulmasını kabul etmemiz olanaklı değildir. Burada bu 
noktayı bir kez daha dile getirmekte yarar görüyorum.

Benzer biçimde, Avrupa Parlamentosu’nun sözde Ermeni 
soykırımı ile sözde Kürt sorununa yer veren, Türk askerlerinin 
Kıbrıs’tan çekilmesini isteyen kararını da ciddiye almamız ve 
kabul etmemiz sözkonusu değildir. Bu kararın, Avrupa 
Parlamentosu’nun görüşlerini yansıttığı ve Avrupa Birliği 
Bakanlar Konseyi ’ni bağlamadığı yönündeki savları da inandırıcı 
bulmuyoruz. Çünkü, Avrupa Parlamentosu’nun kararı, tarihsel ve 
siyasal gerçekleri, Türk kamuoyunun duyarlılıklarını gözardı 
ettiği gibi, Helsinki sonrasında Avrupa Birliği ile aramızda 
varılan anlayışı ve tam üyelik sürecinin karşılıklı 
yükümlülüklerini hiçe sayan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.
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Bütün bu gelişmelere karşın ülkemiz, Avrupa Birliği’ne 
adaylık sürecinin gereklerinin hızla ve kararlılıkla yerine 
getirilmesi yönündeki çalışmalarını eşgüdümlü bir biçimde 
sürdürecektir. Amacımız, Avrupa Birliği istiyor diye değil, 
halkımız hak ettiği için bu sürecin gereklerini yerine getirmek 
olmalıdır.

Türk İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Sayın Konuklar,

Dünyanın Avrupa’dan ibaret olmadığının da bilincindeyiz. 
Avrasya’da, Orta Doğu’da, hatta daha uzak bölgelerde ekonomik 
gücünü özel kesiminin deneyim ve becerileriyle kanıtlamış olan 
ülkemiz, uluslararası bir oyuncu olarak giderek daha geniş ve daha 
çeşitli hedeflere yönelmektedir.

Örneğin, Türkiye bugün Orta Doğu’ya ve Körfez 
Bölgesi’ne daha çok önem vermek zorundadır. Afrika kıtası ve 
Latin Amerika, yeni ufuklar arayan girişimcilerimize yeni 
olanaklar sunmakta, işbirliği ortamları yaratmaktadır.

Toplam 3 milyara yaklaşan nüfusa ve 2,5 trilyon Dolarlık 
dış ticaret hacmine sahip olan Uzakdoğu ülkelerine ve özellikle 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne yeni bir gözle bakmamızın da zamanı 
gelmiştir.

Komşumuz ve önemli ticaret ortağımız Rusya 
Federasyonu ile geniş alanlara yayılmış bulunan ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizi, günün koşullarına uygun biçimde 
güçlendirmeli ve bu ülke ile aramızda var olan olanaklardan daha 
fazla yararlanmalıyız.

Tarihsel olduğu kadar sıkı ekonomik ilişkilerle de bağlı 
olduğumuz Balkan ülkeleri ile dost ve kardeş Kafkasya ve Orta 
Asya Cumhuriyetleri, ekonomik açılım politikamızda önemli bir 
yere sahiptir. Bu ülkelerle aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkileri 
de yeniden tanımlamamız ve kurumsal yapılara kavuşturmamız 
bir zorunluluk durumuna gelmiştir.
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Tüm bu konularda özel kesimimize ve bu bağlamda Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu’na önemli görevler 
kanısındayım. Işadamlarımız, birey ya da firma olarak çabalarını 
sürdürürken, kendilerine kurumsal yapıyı sağlayacak, varolan 
olanakları küresel düzeyde değerlendirecek, konulara orta ve uzun 
erimli yaklaşabilecek, onlara hem yardımcı, hem yol gösterici 
olabilecek bir kuruluşa gereksinimleri vardır. Şunu mutlulukla 
belirtmeliyim ki; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 14 yıl gibi kısa 
sayılabilecek bir sürede bu işlevi büyük bir sorumluluk 
duygusuyla üstlenmiş ve başarıyla yerine getirmiştir. Bugün 56 
ülkeyle aramızda İş Konseyleri kurulmuş olması, bu başarının 
kanıtıdır.

Bizi en çok umutlandıran nokta ise, DEİK’in 9 önemli özel 
kesim kuruluşu tarafından ortaklaşa kurulmuş olması, başka bir 
anlatımla özel kesimin kendi gereksinimleri doğrultusunda kendi 
örgütlenmesini oluşturması, devletin yanında ve onunla omuz 
omuza ülke ekonomisinin sorumluluklarını üstlenmesidir. Bu 
çerçevede, Türkiye’nin dış tanıtımında DEİK’in başarılı 
çalışmalarını özellikle vurgulamak ve takdirlerimizi de ayrıca 
belirtmek isteriz.

Kurul’un, Iş Konseyleri aracılığıyla yürüttüğü etkinlikler, 
karşılıklı bilgi akışının sağlanması ve bu bağlamda işadamları 
arasında doğrudan temaslara olanak sağlaması, ortaya çıkabilecek 
engellerin aşılması bakımından çok yararlı bir işlev görmektedir.

Türk İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,

Günümüzde uluslararası ekonomik ilişkilerde özel 
kesimin öncü rolü artık tartışılamaz bir gerçek olarak ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Çağdaş devletin görevi, özel kesime destek 
vermek ve özel kesimin gerek ülke içinde, gerek uluslararası 
düzeyde işleyişini, ulusal çıkarları da gözeten bir temel üzerinde 
kolaylaştırmak, bunun için gerekli ulusal ve uluslararası hukuksal 
altyapıyı oluşturmaktır.
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Soğuk Savaş sonrası dönemde tüm dünyada 
gözlemlemekte olduğumuz bir olgu, ekonomi yönetiminin 
yeniden düzenlenmesi, devletin ekonomi alanındaki görevlerinin 
yeniden tanımlanmasıdır.

Devletin bir görevi de, kuralların herkes için doğru ve 
herkes için aynı biçimde uygulanmasını sağlamaktır. Hukuk 
devleti ilkesinin, kurallar yönünden yaşama geçirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Başta yönetenler olmak üzere kurallara herkes 
uymak zorundadır. Bunun sağlanması, devlet ile özel kesim 
arasında belirsizliği giderecek, karşılıklı güveni artıracaktır. 
Belirsizliklerden arındırılmış, tüm kurallarıyla işleyen, yolsuzluğu 
yapanın yanma kar bırakmayan, saydam bir ekonomik yapının 
oluşturulması temel hedefimizdir.

Toplumun etik ve hukuksal kurallarını bozan, dar bir 
çevreye kamu kaynaklarından büyük çıkarlar sağlanmasına 
olanak veren, kıt kaynakların eşitlik ve adalet ilkelerine uygun 
olarak kullanımına engel olan tüm siyasal, yönetsel ve ekonomik 
yolsuzluklarla savaşım, üzerinde özenle durulması ve sonuna 
kadar gidilmesi gereken bir boyut kazanmıştır. Yolsuzluğun türedi 
zenginlerinin ülke ekonomisine egemen olmalarına olanak 
verilmemelidir.

Ekonomik istikrar programının kararlılıkla uygulanmakta 
olması, ekonomimizin yakın bir gelecekte sağlıklı temeller 
üzerinde işlemesinin sağlanacağı yönündeki umutlarımızı 
artırmaktadır. Hükümetimizin bu çabalarının, özel kesimimizin 
beklentilerine geniş ölçüde yanıt verdiğine inanıyorum.

Kamu ile özel kesim arasında var olan iletişim eksikliğinin 
ortadan kaldırılması yönünde de çaba harcamak zorundayız. 
Kamu ile özel kesim, birbirine yabancı, hatta rakip iki öge değil, 
birbirini tamamlayan ve aynı ulusal çıkarların geliştirilmesi 
doğrultusunda çaba harcayan birimler durumuna gelmelidir. 
Kendi içimizdeki bu iletişim eksikliğini gidermemizin, dış 
dünyayla aramızdaki iletişim eksikliğinin ortadan kaldırılmasına 
ve böylelikle tanıtım sorunu olarak algıladığımız sorunun da 
büyük ölçüde çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum.
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Değerli Konuklar,

Dış Ekonomik, İlişkiler Kurulu bünyesinde etkinlik 
gösteren İş Konseyleri’nin bugüne kadar kaydetmiş oldukları 
olumlu gelişmelerin bir başlangıç olduğunun bilincindeyiz. 
Deneyimlerinizden elde etmiş olduğunuz girişimcilik ruhu, 
kazanımlarınızm ve birikimlerinizin, ülkemizin yurtdışı 
ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesinde, çeşitlenmesinde ve 
artmasında etkin rol oynayacağına inanıyorum.

Başarılarınızın sürmesi dileğiyle, hepinizi saygıyla 
selamlarım.
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m KMEM Mm

TÜRKİYE VE İRLANDA ARASINDA YAPILACAK 
SİYASİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

9 •

Türkiye ve İrlanda arasında Siyasi istişare Toplantısı, 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kurtuluş Taşkent ve İrlanda 
Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Richard Townsend 
başkanlığındaki heyetler arasında 22 Kasım 2000 tarihinde 
Dublin’de yapılacaktır.

Sözkonusu istişareler sırasında, Türkiye-İrlanda ikili 
ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel ve uluslararası ve 
bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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NATO GENEL SEKRETERİ GEORGE ROBERTSON’UN 
İSTANBUL’A YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri George Robertson 23 Kasım 2000
tarihinde İstanbul’da TESEV Vakfı’nca düzenlenen bir
konferansa katılmak üzere, adıgeçen Vakfın davetlisi olarak 22
Kasım akşamı İstanbul’a gelecektir. NATO Genel Sekreteri
Robertson konferansı takiben Devlet ricalimizle görüşme
isteğinde bulunmuştur. Genel Sekreter bu çerçevede 23 Kasım
öğleden sonra Ankara’ya geçecek ve Sayın Başbakanımız 
tarafından kabul edilecektir.

Genel Sekreterde yapılacak görüşmede başta Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği alanındaki gelişmeler olmak üzere, 
İttifak’a ilişkin konuların ele alınması öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN İSRAİL’E 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Orta Doğu Barış 
Süreci’ndeki gelişmeler ve İsrail-Filistin ihtilafı çerçevesinde 
bölgedeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak 
üzere, İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami’nin davetine 
icabetle, günübirlik bir çalışma ziyareti için 22 Kasım’da 
İsrail’e gidecektir.
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22 İSMİM

TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ’NE 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ HARKINDAKİ AÇIKLAMA

Son günlerde bazı basın-yayın organlarında Türkiye’nin 
Orta Doğu Barış Süreci ile ilgili gizli bir planının bulunduğu 
yönünde haberlere yer verildiği ve bu zemin üzerinde, Kudüs ve 
Haram El-Şerif konularında spekülatif yayınlar yapıldığı 
gözlemlenmektedir. Gerçek durum şudur:

Türkiye’nin Orta Doğu Barışı’na ilişkin bazı tespitleri,
düşünce ve görüşleri bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’nin çabaları,
bu aşamada, Filistin’de devam eden şiddetin durdurulması ve
taraflar arasında barış görüşmelerine yeniden dönülmesine olanak
sağlayacak bir ortamın sağlanması amacına yoğunlaşmıştır. 

• •  •  • •

Nitekim Doha’da yapılan 9. IKO Zirvesi sırasında Filistinli
yetkililer ve Barış Süreci’yle ilgili diğer ülkelerle gerçekleştirilen
temaslarla, bunu takiben Marsilya’da EUROMED toplantısı
vesilesiyle Sayın Bakanımızın İsrail Dışişleri Bakanı ve Avrupalı
bazı katılımcılarla görüşmeleri öncelikle aynı amaç istikametinde

  •

olmuştur. Sayın Bakanımızın İsrail ziyareti de, bu konudaki 
Bakanlık açıklamasında da belirtildiği üzere, bu çabaların bir 
devamı niteliğindedir.
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22 UMUM m m

KKTC CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF DENKTAŞ’IN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabeten, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, 24 
Kasım 2000 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti yapacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş’a bu ziyaretinde, KKTC 
Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu refakat 
edecektir.
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TÜRKİYE’DE TEDAVİLERİ SAĞLANACAK FİLİSTİNLİ
YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hükümetimizce alman karar uyarınca, Türkiye’de 
tedavilerinin sağlanması amacıyla 47 Filistinli yaralı 22 Kasım 
2000 tarihinde 5 Türk doktor ve 5 Türk hemşire refakatinde Türk 
Hava Yolları’nın özel bir uçağıyla Ankara’ya getirilmişler ve 
hastahanelere yerleştirilmişlerdir. Yaralılara ayrıca 2 Filistinli 
doktor ile 3 Filistinli hemşire ve yaralıların yakınlarından 17 
kişilik bir refakatçi grubu eşlik etmektedir.
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22 KASEM mm

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KATILACAĞI AVRUPA KONFERANSI’NA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve 
AB’ye aday ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları ile Dışişleri 
Bakanlarının katılımıyla düzenlenen ilk Avrupa Konferansı 12 
Mart 1998 tarihinde Londra’da yapılmıştır.

Türkiye, o tarihte, A B ’nin genişleme stratejisinin 
belirlendiği ve bu çerçevede Türkiye’nin ayrımcı bir muameleye 
maruz kaldığı 1997 Lüksemburg Zirvesi’nin Türkiye-AB 
ilişkilerinde yarattığı olumsuz durum muvacehesinde, Avrupa 
Konferansı’na katılmayacağını bildirmişti.

Ancak, Helsinki Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi’nde adaylık statümüzün resmen kabul ve ilan edilmesinin 
ardından AB ile ilişkilerimizde içine girdiğimiz yeni dönemde 
Fransa Dönem Başkanlığınca yapılan davet kabul edilmiş olup, 23 
Kasım 2000 tarihinde Fransa’da Sochaux-Montbeliard’da 
Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilmesi öngörülen 
Avrupa Konferansı’na Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 
başkanlığında bir heyetle katılınacaktır.

Daha önce, organize suç, çevre, dış ve güvenlik politikası, 
rekabet ekonomileri ve bölgesel işbirliği konularının görüşüldüğü 
Avrupa Konferansı’nda bu kez AB’nin kurumsal reformlarının ele 
alındığı Hükümetlerarası Konferans çerçevesinde katettiği 
gelişmeler aday ülkelere anlatılacaktır.
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S3 k a n iim  m m

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN UKRAYNA 
CUMHURBAŞKANI LEONID KUCHMA’YI KARŞILAMA

TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

ÇANKAYA KÖŞKÜ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Kuchma ile Saygıdeğer 
eşlerini ve beraberlerindeki değerli kurul üyelerini ülkemizde 
görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Kendilerine 
hoşgeldiniz diyor ve en içten dileklerimle selamlıyorum.

Türk ve Ukrayna halkları arasında yüzyıllar öncesine inen 
köklü yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bu yakın tarihi ilişkilerin son 
aşaması, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ukrayna’nın 
bağımsız ve egemen bir devlet olarak uluslararası toplum içindeki 
yerini alması ve bunun ülkemiz tarafından tanınmasıyla başlamış 
olmaktadır.

Bu yeni dönemde ülkelerimiz arasında çok yakın ve güçlü 
ilişkiler kurulmasında Cumhurbaşkanı Sayın Kuchma belirleyici 
bir rol oynamıştır.

Geçen Eylül ayında New York Zirvesi sırasında tanıştığım 
Sayın Kuchma ile kişisel dostluk ilişkilerimizin temellerini atmış, 
ikili, bölgesel ve uluslararası düzeydeki gelişmelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunmuştuk.

Sayın Kuchma’nın ülkemize gerçekleştirmekte olduğu bu 
ikinci resmi ziyaret de aynı biçimde ilişkilerimizin en üst düzeyde 
ele alınıp değerlendirilmesi bakımından çok önemli bir olanak 
oluşturmaktadır.
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Ukrayna ile ilişkilerimiz iyi bir düzeyde gelişmektedir. 
Bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimiz 
de büyük ölçüde benzemektedir. Yakın bir komşu ve tarihsel bir 
dost olmasının yanısıra önemli bir işbirliği ortağı olarak 
gördüğümüz Ukrayna ile geniş bir alana yayılan ilişkilerimizin 
daha ileri düzeylere çıkarılması, dış politikamızın temel 
amaçlarından birini oluşturmaktadır. Ukrayna yönetiminin de aynı
görüş ve yaklaşımları paylaştığını görmekten büyük memnunluk

%

duymaktayız.

Az sonra başlayacak olan görüşmelerimizin sonunda 
ilişkilerimize yeni boyutlar kazandıracak ve ilişkilerimizin 
hukuksal temelini güçlendirecek olan belgeler de imzalanacaktır. 
Seçkin konuğum Cumhurbaşkanı Kuchma’nın bu ziyaretinin 
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturacağına 
ve her alanda yapacağı olumlu yansımalarının bölgemizin de 
yararına olacağına inanıyorum.

Teşekkür ederim.
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S3 İKAMEM mm

CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA AKDEDİLEN

ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİNDEN SONRA
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ÇANKAYA KÖŞKÜ

•  •

Ülkemize ikinci kez resmi ziyarette bulunmakta olan 
değerli konuğumuz Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Kuchma ile 
bugün başbaşa ve kurullarımızın da katılımıyla çok yararlı 
görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm 
boyutlarıyla değerlendirdik ve bunları daha ileri bir düzeye 
çıkarma olanaklarını araştırdık.

Görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin 
mutluluk verici bir düzeye ulaşmış bulunduğu ve benzer biçimde 
algıladığımız bölgesel ve uluslararası alanlarda da bu 
ilişkilerimizin daha ileri bir işbirliğine dönüştürülmesi gereği 
üzerinde görüş birliği içinde olduğumuzu gördük.

Ukrayna ile en üst düzeyde sürdürdüğümüz siyasi ilişkiler, 
artık gelenekselleşmiş ve düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Bundan 
çok memnunuz. Eylül ayında New York’ta BM Binyıl Zirvesi 
sırasında tanıştığım ve bugünkü birlikteliğimizle dostluğumuzu 
perçinlediğimiz Sayın Kuchma ile yakın diyalogumuzun aynı 
sıcak ve yapıcı anlayış çerçevesinde sürdürülmesinin 
ülkelerimizin yararına sonuçlar yaratacağına eminiz.

Görüşmelerimiz sırasında, Ukrayna’yı bölgesel ve 
uluslararası istikrar, güvenlik ve işbirliği bakımından çok önemli 
bir ülke olarak gördüğümüzü, Ukrayna’da siyasi ve ekonomik 
istikrarın giderek güçlenmesinin, reform sürecinin başarısı
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yönünden büyük önem taşıdığını düşündüğümüzü, Ukrayna’nın 
izlediği barışçı ve yapıcı dış politikayı, Avrupa-Atlantik 
kuruluşlarıyla yakın ilişkiler geliştirme arzusunu büyük bir 
takdirle izlediğimizi Sayın Cumhurbaşkam’na aktarma olanağı 
bulduk.

Türkiye ile U krayna’nın ekonomik olanakları ve 
jeostratejik konumları, istikrar, güvenlik ve güç dengeleri 
bakımından bölgenin önemli oyuncuları olduğuna ilişkin 
algılamalarımızın benzerliğini gördük. Bu anlayış içinde, 
olanakları en iyi biçimde değerlendirerek ilişkilerimizi geliştirme 
ve ortaklığımızı güçlendirme yönünde ortak siyasi iradenin 
bulunduğunu da belirledik.

ikili ilişkilerimizin somut tasarılarla desteklenerek hızla 
geliştirilmesi ve bu tasarıları engelleyebilecek sorunların 
giderilmesi gerektiğini saptadık.

İkili düzeyde geniş olanaklara sahip olan, ancak bugün 
için ortak beklentilerimizin gerisinde kalan ticari ve ekonomik 
işbirliğimizi geliştirmenin, öteki alanlardaki işbirliğimiz 
bakımından da örnek bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. İkili 
ticaret hacmimizin en kısa zamanda 2 milyar dolara yükseltilmesi 
ve hatta bunun da aşılması gerektiğini, her iki ülkenin, birbirlerine 
daha geniş pazar, yatırım ve işbirliği olanakları sunabileceklerini 
vurguladık.

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii alanındaki 
işbirliğinin somut tasarılarla desteklenerek geliştirilmesi gereğine 
işaret ettik. Her iki tarafta da bu yönde istek ve irade bulunduğunu 
gördük.

Görüşmelerde ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri de, 
enerji alanında ülkelerimiz için var olan işbirliği olanaklarını 
değerlendirmeye hazır olduğumuzdur.

Kırım Tatarları, bugün Türkiye ile Ukrayna arasındaki 
ilişkilerde en önemli yakınlık, işbirliği ve tarihi dostluk
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bağlarından birini oluşturmaktadır. Soydaş Kırım Tatarları’mn 
geçmişte uğramış oldukları adaletsizliğin giderilmesinde ve 
tarihsel yurtlarına geri dönmelerinde, başta Sayın Kuchma olmak 
üzere, Ukrayna’nın gösterdiği anlayış ve çabaları büyük takdir ve 
şükranla karşıladığımızı, bu süreçte karşılaşılan parasal ve 
ekonomik güçlüklerin aşılmasına yönelik katkı sağlama 
çabalarında Türkiye’nin ikili düzeyde olduğu gibi uluslararası 
düzeyde de Ukrayna’yı desteklemeyi sürdüreceğini belirttik.

Görüşmeler sırasında, ilişkilerimizi bölgesel ve
uluslararası boyutlarda da geliştirme, derinleştirme ve genişletme
konusunda anlayış birliğinde olduğumuzu gördük. Bölgenin iki
önemli ülkesinden Türkiye ile Ukrayna’nın, istikrar ve barışa
olumsuz etki yapan sorunların çözümüne ilişkin yaklaşımlarda
ortak anlayış ve işbirliği içinde olmalarının, bunların aşılmasında
büyük rol oynayacağı konusunda aynı görüşleri paylaştığımızı 
belirledik.

İki ülke arasındaki iyi ve genelde memnunluk verici 
ilişkilerin hukuksal çerçevesini güçlendirecek kimi belgeler de
bugün yaptığımız yapıcı ve kapsamlı görüşmeler sonunda 
imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Kuchma’mn ülkemizi ziyareti 
sırasında yaptığımız bu görüşmelerin her bakımdan yararlı ve 
verimli olduğu düşüncesindeyiz. Bu ziyaret, her iki ülkenin 
birbirlerini yakın bir ortak olarak gördüklerini bir kez daha 
yinelemelerine olanak sağlamıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Kuchma bugün Sayın 
Başbakanımız ve TBMM Başkanımızla görüşecek, ayrıca, 
Meclisimizde bir konuşma yaparak ikili ilişkilerimiz hakkındaki 
düşünce ve değerlendirmelerini doğrudan Sayın 
Milletvekillerimize aktaracaktır.

Sayın Kuchma, ziyaretinin yarınki son bölümünde 
İstanbul’da Türk iş dünyasının temsilcileriyle bu alandaki 
işbirliğimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına 
inandığım görüşmelerde bulunacaktır.
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Cumhurbaşkanı Kuchma, kısa bir süre önce New York’ta 
iletmiş oldukları 2001 yılında Ukrayna’yı ziyaret etmem 
yönündeki davetlerini yinelediler. Bu nazik daveti memnunlukla 
kabul ettiğimi bir kez daha belirtmek istiyorum.

Hepinize teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
UKRAYNA CUMHURBAŞKANI LEONID KUCHMA 

ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanı,
Saygıdeğer Bayan Kuchma,
Değerli Konuklar,

Yüce Kişiliğinizi ve Saygıdeğer eşinizi, beraberinizdeki 
değerli heyet üyeleriyle birlikte ülkemizde görmekten büyük 
mutluluk duymaktayız.

Türkiye ile Ukrayna arasında Devlet Başkanları 
düzeyindeki resmi ziyaretlerin 8 yıllık bir tarihçesi vardır. Bunun 
6 yılı Yüce Kişiliğinizin görev dönemlerine ilişkindir; dostluk ve 
işbirliğimizin pekiştirilmesine yaptığınız değerli katkılarla 
doludur. Biz de görev dönemimizde sizinle verimli bir diyalog 
içinde olmaya özel önem vereceğiz.

•  •

Ülkelerimiz arasında en üst düzeyde sürdürülen bu 
ilişkiler, Türk ve Ukrayna halklarını birbirine daha da 
yakınlaştırmaktadır. Halklarımız kıvançta ve tasada beraberdir. 
Geçen yıl, Türkiye’de yaşanan elim deprem felaketlerinin hemen 
ardından Ukrayna halkının yardımda bulunması ve acılarımızı 
paylaşması bu birlikteliği kanıtlamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Kasım 1999’da ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmenizden
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sonra Ukrayna’da siyasi ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesine 
yönelik çabaların yeni bir döneme girdiğini görmekten dost ve 
komşu bir ülke olarak mutluluk duymaktayız. Reformlarını 
başarıyla sürdüren, Avrupa’da layık olduğu yeri alan özgür ve 
güçlü bir Ukrayna, başta komşularınız olmak üzere, tüm Avrupa 
yönünden önem taşımaktadır. Türkiye bu çabalarınızı 
desteklemeyi sürdürecektir.

Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olarak dünya siyaset 
sahnesindeki yerini yeniden almasından bu yana geçen 9 yılda 
ilişkilerimizde önemli ilerlemeler sağladık. Bugün geniş bir alana 
yayılmış olan işbirliğimiz ve paylaştığımız değerler ortak 
geleceğimiz için umut vermektedir.

Halklarımız, bugün olduğu gibi geçmişte de yanyana 
yaşamış ve işbirliği yapmıştır, ilişkilerimizin tarihi, yoğun ve 
zengindir. UkraynalI büyük Türkolog Agatengel Krimski, bunu, 
1924’te yayınladığı “Türkiye’nin Tarihi” başlıklı yapıtında, 
“Türkiye’nin Tarihi kitabım, Ukrayna tarihinin yarısıdır” 
sözleriyle çok güzel bir biçimde belirtmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bugün yaptığımız ve bir dizi yeni anlaşmanın 
imzalanmasıyla sonuçlanan yapıcı ve kapsamlı görüşmeler, 
ilişkilerimizin genel olarak memnuniyet verici bir düzeyde 
geliştiğini ortaya koymuştur. Bugünkü görüşmelerimizde, birçok 
alanda önümüzde uzanan yeni ufuklara doğru daha doyurucu, 
daha hızlı biçimde ilerleyebilmek için çabalarımızı artırmamız 
gerektiği konusunda da görüş birliğine vardık.

Bilindiği gibi, halen Ukrayna’nın Türkiye’den ithalatı, 
ülkemizin ihracat olanaklarının oldukça gerisinde kalmaktadır. Bu 
dengesizliğin giderilmesi için birlikte çalışmamızda yarar 
olacaktır. Son zamanlarda önde gelen Türk şirketlerinin 
Ukrayna’daki çeşitli yatırım alanlarına artan bir ilgi göstermeye 
başlamış olmaları kuşkusuz özendirilmesi gereken bir gelişmedir.
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Sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliği olanaklarımızı 
daha iyi değerlendirebileceğimize inanıyoruz.

•  •

Ote yandan, kültür, eğitim ve karşılıklı tanıtım alanlarında 
işbirliğimizin geliştirilmesi, halklarımızın birbirlerini daha iyi 
tanımaları yönünden çok yararlı olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye ve Ukrayna, jeopolitik konumları ve 
bölgelerindeki deneyimleriyle Avrupa güvenliğinin kilit ülkeleri 
arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği ile bütünleşme hedefimiz 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü çerçevesinde bölgesel 
işbirliğinin geliştirilmesine yaptığımız aktif katkılar ve 
Avrasya’da barış, istikrar ve gönencin güçlendirilmesine yönelik 
içten çabalarımız ülkelerimizi birbirine ... daha da 
yakınlaştırmaktadır. Türkiye-Ukrayna yakınlaşmasının genel 
olarak Avrupa’da ve özellikle bölgemizde kuşkusuz olumlu 
etkileri olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye, Kırım Tatarları’nın varlıklarını tarihsel 
anayurtlarında, Ukrayna’nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak 
bütünlüğünün pekiştirilmesine katkıda bulunarak sürdürmelerini, 
Ukrayna’nın sadık yurttaşları olarak yaşam koşullarını geliştirme 
arayışlarını, siyasi ve ekonomik yönden Ukrayna toplumuyla hızla 
bütünleşme çabalarını desteklemektedir. Sizin de Kırım 
Tatarlan’nın sorunlarıyla yakından ilgilendiğinizi ve Ukrayna 
Parlamento su’nun bu halkın durumunu izleme kararı verdiğini 
biliyoruz. Bu cesaret verici gelişmeler bizi de Kırım Tatarları’na 
yardımlarımızı artırmaya özendirmektedir. Kırım’da huzur ve 
istikrarın güçlendirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin önemini 
kavramış olan uluslararası toplumun da ilgi ve katkılarını bu 
anlavısla sürdürmesi sevindiricidir.
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Sayın Cumhurbaşkanı,

Ülkemize yapmakta olduğunuz bu ziyaret, aramızdaki 
yapıcı diyaloğu derinleştirmemize olanak vermiştir. Ziyaretinizin, 
Türkiye-Ukrayna ilişkilerini güçlü bir ortaklık düzeyine çıkarma 
çabalarımıza da ivme kazandıracağına kuşku yoktur.

Bu düşüncelerle, kadehimi Yüce Kişiliğinizin ve 
Saygıdeğer eşinizin sağlık ve mutluluğuna, halklarımız arasındaki 
dostluk ve işbirliğine kaldırıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KATILACAĞI AGİT BAKANLAR KONSEYİ 

TOPLANTISPNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) bu yılki
Bakanlar Konseyi Toplantısı, 27-28 Kasım 2000 tarihlerinde
Viyana’da yapılacaktır. Anılan toplantıda ülkemiz, Dışişleri
Bakanı Sayın İsmail Cem başkanlığında bir heyetle temsil 
edilecektir.

AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda, Teşkilat’ın 
gündeminde bulunan bölgesel sorunlar hakkında görüş teatisinde 
bulunulacak ve Teşkilat’m güçlendirilmesine ilişkin öneriler ele 
alınacaktır.

Sayın Bakanımız, Bakanlar Konseyi vesilesiyle Viyana’da 
bulunduğu süre içerisinde AGİT üyesi bazı ülkelerin Dışişleri 
Bakanlarıyla da ikili temaslarda bulunacaktır.
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FİLİSTİN TOPRAKLARI VE İSRAİL’DE MEYDANA 
GELEN ŞİDDET OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

22 Kasım’da Gazze’de 5 Filistinlinin ölümüne yol açan 
olay ile aynı gün İsrail’in Hadera kentinde bir otobüse yapılan ve 
2 İsraillinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan 
bombalı saldırıyla, son aylarda bölgede tırmanan şiddete iki acı 
halka daha eklenmiştir. Bu olayları şiddetle kınıyor, yaralılara acil 
şifalar ve yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı 
diliyoruz. Şiddetin tırmanmasının barışın sağlanması amacına 
hizmet etmeyeceğini bir kez daha yineliyoruz.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 22 Kasım’da İsrail’de 
Başbakan Barak ve Dışişleri Bakanı Ben-Ami’yle görüşmüş, 
ardından Kahire’ye geçerek Başkan Arafat ve Uluslararası 
İşbirliği ve Planlama Bakanı Nabil Shaath’la görüşmelerde 
bulunmuştur. Amacımız, öncelikle şiddetin durdurulması ve Barış 
Süreci’nin yeniden rayına oturtulmasıdır. Türkiye’nin bu 
konudaki çalışmaları devam edecektir.
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23 KÂSEM MDD

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK KONSEYİ 
“TEKNOLOJİK YENİLİKLER” ALT-KOMİTESİ’NİN 
ANKARA’DA YAPILACAK TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin 5 Nisan 
2000 tarihli kararı ile kurulmuş olan Ortaklık Komitesi Alt- 
Komitelerinden “Teknolojik Yenilikler” (Innovation) başlıklı 5 
Sayılı Alt-Komite’nin ilk toplantısı 23-24 Kasım 2000 
tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Alt-Komite, Türkiye-AB Ortaklık AnlaşmasTnın ve 
Katılım Ortaklığı çerçevesinde belirlenecek önceliklerin, özellikle 
aşağıdaki alanlarda hayata geçirilmesini incelemekle görevli 
kılınmıştır:

- Eğitim, mesleki eğitim ve gençlik; Türkiye’nin Topluluk 
programlarına katılımı,

- Bilim, araştırma ve teknolojik gelişme; Türkiye’nin bu 
alanlardaki Topluluk programlarına katılımı,

- Telekomünikasyon ve enformasyon teknolojileri,

- Kültürel işbirliği ve görsel-işitsel politika.

Alt Komite’nin bu ilk toplantısında, özellikle yukarıdaki 
alanlarda Türk ve Topluluk politikaları ve halihazır mevzuatları 
gözden geçirilecek ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üye olarak 
katılması perspektifinde mevzuatımızın Topluluk mevzuatına 
yaklaştırılması konusunda yapılabilecek işbirliği olanakları ele 
alınacaktır.
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Bu toplantı ile birlikte, Ortaklık Konseyi’nin 5 Nisan 2000 
tarihli kararı ile kurulmuş olan 8 Alt Komitenin 4 ’ünün (Tarım ve 
Balıkçılık; İç Pazar ve Rekabet; Ulaştırma, Çevre ve Enerji; 
Teknolojik Yenilik) ilk toplantıları yapılmış olacaktır. Geri kalan 
4 Alt Komite’nin de (Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür-Çelik 
Teşkilatı Ürünleri; Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye 
Hareketleri ve İstatistik; Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal 
Politika; Gümrükler, Vergileme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para) 
Kasım-Aralık 2000 ve Ocak 2001 aylarında ilk toplantılarını 
gerçekleştirmeleri planlanmıştır.

Alt Komite’de Türk heyetine Büyükelçi Mümin Alanat 
başkanlık edecektir. AB Komisyonu heyetine ise Komisyon’un 
Türkiye Sorumlusu Alain Servantie başkanlık edecektir.

Heyetlerde, ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşlarımızın 
temsilcileri ile Komisyon’un ilgili servislerinden yetkililer yer 
almaktadır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN, 
CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN

BAŞKANLIKLARINDA YAPILAN KIBRIS 
KONUSUNDAKİ TOPLANTININ ARDINDAN 
YAPTIKLARI AÇIKLAMA VE SORULARA

VERDİKLERİ YANITLAR

Bu sabah Çankaya’da, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet 
Necdet Sezer’in başkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ın ve çalışma arkadaşlarının 
katılımıyla çok verimli bir toplantı yaptık.

Sayın Denktaş, Kıbrıs Rum Tarafı ile Aracılı Görüşmeleri 
sürdürmenin artık bir anlamı kalmadığını, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet 
varlığı kabul edilmedikçe de görüşmelerden bir sonuç 
alınamayacağını belirtmiştir.

Gerçekten, görüşmeler yaklaşık bir yıldır sürdüğü ve bu 
süre içinde beş uzun toplantı yapıldığı halde sonuç alınamamıştır. 
Bu durumda biz de Sayın Denktaş’m Aracılı Görüşmeler’den 
ayrılma kararını desteklemiş bulunuyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en ağır engellemelere 
karşın, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumuş ve kanıtlamıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti de her zaman ve her konuda Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmuş ve olacaktır. Kaldı ki; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin güvenliği birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli başarılar
dilerim.

1 2 6 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 2000



SORULAR-YANITLAR

SORU: Sayın Rauf Denktaş açıklamasında, “Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nde Kıbrıs’la ilgili yer alan ifadeler Rumları 
şımartıyor ve şımarttıkça da uzlaşma kapılarını kapatıyorlar. Bu 
nedenle o ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Bu 
konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu doğrudur. Eğer 
Avrupa Birliği Kıbrıs konusunu ele almaya kalkışmasaydı, o 
konularda Türk tarafına karşı ve Türkiye’ye karşı dayatmalarda 
bulunmaya kalkışmasaydı, Kıbrıs’ta benim kanımca er geç, belki 
de geç olmayan bir zamanda bir uzlaşmaya varılabilirdi. Fakat, 
arkasında Avrupa Birliği’nin desteğini buldukça, gördükçe Kıbrıs 
Rum Yönetimi direnişini sürdürdü ve uzlaşmazlık ortamının 
devam etmesine neden oldu.

SORU: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bundan sonraki 
süreçte uzlaşmaz taraf olarak görülecek. Bu süreç nasıl 
şekillenecek?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Niye, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti uzlaşmaz olsun? Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Onun hiçbir hakkı tanınmıyor; 
ona Irak’a karşı uygulanandan bile daha ağır ambargolar 
uygulanıyor. Ona rağmen bağımsızlığını ve özgürlüğünü 
sürdürüyor. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye’nin de 
yardımıyla, katkısıyla özgürlüğünü ve bağımsızlığını 
sürdürmeseydi, K osova’da Arnavutların, Bosna Hersek’te 
BosnalIların başına gelenlerden çok daha ağır facialar başına 
gelecekti.

SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi’nde, Kıbrıs, kısa vadeli 
koşullar arasında ve Türkiye’ye icraat olarak sunuldu. Ancak, 
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan desteği 
sürdü. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz; sizce ne olabilir?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz her zaman Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni haklı olduğu davalarında destekledik. 
Onun ekonomik ambargolara karşın kalkınmasına katkılarda 
bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Bu konuda bize 
kimsenin birşey söylemeye ve hele yaptırım uygulamaya 
kalkmaya hakkı da yoktur; gücü de yoktur.

SORU: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
görüşmelerden çekilmesi, Türkiye’nin de bunu desteklemesi, 
acaba Avrupa Birliği tarafından bir kınamaya yol açabilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu görüşmelerden 
hiçbir sonuç alınamadı. Avrupa Birliği ilgilendikçe sonuç 
alınamayacağı da belli olmuştur.

SORU: “Türkiye’nin hassasiyetleri dikkate alınmazsa, 
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz” şeklinde bir 
açıklamada bulunmuştunuz. Bu ilişkilerin gözden geçirilmesi ve 
daha somut kararlar almak için 4 Aralığı mı bekliyorsunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Onlar kendiliğinden 
ortaya çıkıyor ve çıkacaktır.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ: Arkadaşlar, bugünkü toplantımıza hoşgeldiniz. 
Buyurunuz.

SORU: Dışişleri Bakam’nın ve bürokratlarının bugün 
öğleden sonra Başbakanlıkta katılacakları toplantının konusu 
nedir?

CEVAP: Dışişleri Bakanlığı’nın görev alanını ilgilendiren 
çeşitli konular. Hangi konular olduğunu teyit ettirmeliyim.

SORU: Orta Doğu ile ilgili tespit komisyonunun tam adı 
nedir? Süleyman Demirel’in de katılacağı komisyonun diğer 
üyeleri kimlerdir?

CEVAP: İngilizce adı “Fact-Finding Mission.” Bizim 
kullandığımız tabir ise “Soruşturma Komisyonu”. Senatör 
Michael bu grubun başkanlığını yapıyor. Beş kişilik bir grup. Bir 
senatör daha var. Adı şu anda kayıtlarımda yok. AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Solana var. Norveç 
Dışişleri Bakanı var. Sayın Süleyman Demirel var.

SORU: İsmail Cem, İsrail ve M ısır’da temaslarda 
bulundu. Bu ziyaret ve ardından katıldığı Avrupa 
Konferansı’ndaki temasları hakkında bilgi alabilir miyiz?

• _

CEVAP: Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem ve 
beraberindeki heyet İsrail Dışişleri Bakanı Sayın Ben-Ami’nin 
davetlisi olarak 22 Kasım’da İsrail’e gitti. İsrail’de karşıtı
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Dışişleri Bakanı Ben-Ami ile görüşmelerde bulundu. İsrail 
Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Ayrıca, İsrail 
Başbakanı’yla da bir saat kadar bir görüşme yaptı. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi, Türkiye’nin Orta Doğu Barış Süreci’nin tekrar 
rayına oturması ve şiddetin sona erdirilmesi için yardımcı olma 
çabaları çerçevesinde bu temaslar yürütülüyor. Sayın Bakan, 
İsrail’deki temasların da ışığında, akabinde Kahire’de Filistin 
tarafıyla görüşmeler yaptı. 22 Kasım akşamı Sayın Arafat’la 
konuştu. Bu görüşmede Filistin Uluslararası Kuruluşlar Bakanı 
Nabil Shaat da bulundu. Oradan, Fransa’nın Sochaux- 
Montbeliard kentinde düzenlenen Avrupa Konferansı’na katıldı. 
Toplantının esas amacı; AB içindeki geleceğe yönelik hazırlıklar, 
AB’nin Hükümetlerarası Konferansı çerçevesinde öngörülen 
yapısal ve diğer değişiklikler hakkında hem bilgi vermek, hem de 
görüş teatisinde bulunmaktı. Ayrıca, kamuoyuna açık, “public 
debate” denilen bir panel düzenlendi. Bu panele, Avrupa 
Parlamentosu Başkanı Bayan Fontaine, Komisyon eski Genel 
Sekreteri Jack Delors, Fransız Bakan -evsahibi bakan- Sayın 
Moskovichi, Genişlemeden Sorumlu Komiser Gunter Verhaugen 
ve Sayın Bakanımız İsmail Cem katıldılar. Bakanımız orada da 
konuştu. Temasları bu şekilde özetleyebilirim.

SORU: Sayın Bakan İsrail’e gittiğinde Arafat’la 
görüşmesi planlanmış mıydı? Yoksa Barak’la yapılan 
görüşmelerden sonra mı ortaya çıktı?

_____   • •

CEVAP: Önceden yaptığımız açıklama Sayın
Bakanımızın İsrail’e gideceği şeklindeydi. Filistin tarafıyla 
görüşme planlanmamıştı, ama öngörülüyordu. İsrail’de 
yaptığımız görüşmeler ışığında Mısır’a geçildi ve Filistin tarafıyla 
da görüşmeler yapıldı.

SORU: Sayın Bakan’m bu çabaları çerçevesinde, Orta
Doğu’da önümüzdeki günler için planlanan başka temaslar var 
mı?

CEVAP: Şu aşamada yok.
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SORU: İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapan 
Mısır, İsrail’deki Büyükelçisini çekti. “Ben bu işten çekiliyorum” 
dedi. Diğer taraftan, A B D ’nin doğrudan arabuluculuk konusuna 
fazla girmediğini görüyoruz. İsrail böyle istiyor. Şimdi baktığımız 
zaman, bu rolü oynayabilecek bir tek Türkiye kaldı. Türkiye’nin 
böyle bir niyeti var mı?

CEVAP: Hayır. Her zaman söylediğimiz gibi bizim 
çabalarımız, Barış Süreci’nin tekrar rayına oturması ve şiddetin 
sona erdirilmesine yardımcı olmak yönündedir.

SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı’nın görüşü nedir? KOB ile ilgili olarak, Sayın Bakan’m 
Fransa’da yaptığı temasların yanı sıra başka bir temas oldu mu? 4 
Aralığa kadar nasıl bir çalışma yapılıyor?

CEVAP: Kom isyon’dan çıkan Katılım Ortaklığı
Belgesi’nin Helsinki’deki anlayışla uyumlu olmadığı açıktır. Bu 
gerek Bakanlığımız, gerek Hükümetimizin yaptığı açıklamalarla 
vurgulanmıştır. Biz şimdi bu belgenin söylediğim anlayışa 
getirilmesine gayret ediyoruz. Dediğiniz gibi Sayın Bakanımız bu 
konuda temaslarda bulundu ve değişik düzeylerde, şekillerde 
gayretlerimiz, temaslarımız sürmektedir ve sürecektir.

SORU: Orta Doğu’da uzun bir süreden beri tarafları 
dinliyoruz. Aldığımız mesajlar nedir? Tıkanıklık hala devam 
ediyor. Çatışmalar daha da artarak sürüyor. Neden bir aşama 
sağlanamıyor?

CEVAP: Taraflar kendi görüşlerini basma ve kamuoyuna 
açıklamaktadırlar. Onları gayet iyi biliyorsunuz. Biz de 
tıkanıklığın aşılmasına, sürecin rayına oturmasına yardımcı olma 
çabalarımızı sürdürüyoruz.

SORU: Sayın Bakan’ın hem Filistin lideriyle, hem de 
Sayın Barak’la görüşmesinin ardından dün bir açıklama yapıldı ve 
Arafat’ın barış müzakerelerine, Barış Süreci’ne tekrar geri 
dönmek istediğine dair bazı sinyaller verildi. Bu acaba 
Türkiye’nin bir başarısı mıdır? Türk Dışişleri Bakanlığı’nın 
telkiniyle mi olmuştur?
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CEVAP: Ben sadece şunu söyleyebilirim: Şiddetin 
azaltılmasına ve Barış Süreci’ne yaklaşılmasına, geri dönülmesine 
yönelik her hareket, her işaret tarafımızdan memnuniyetle 
karşılanmaktadır.

SORU: Hükümet, Katılım Ortaklığı Belgesi konusunda 
tatmin olunmadığını söylüyor. Siz de bunu ifade ettiniz. 
Önümüzdeki hafta, Sayın Bakan’ın Viyana ve Brüksel’e yapacağı 
gezilerde Avrupa’ya bu konuda mesajı ne olacak?

CEVAP: Görüşlerimiz, Bakanlığımızın ve Hükümetimizin 
açıklamalarında açıklıkla yer almaktadır. Açıklamalarda, 
Helsinki çizgisinin, çerçevesinin önemi vurgulanmaktadır. Sayın 
Bakanımız da temaslarında tabiatıyla bu görüşlerimizi dile 
getirecektir.

SORU: Süleyman Demirel, önümüzdeki günlerde New 
York’a gidecek. Kendisine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir 
destek sözkonusu mu? İkinci sorum; Türkiye’nin Orta Doğu 
Barışı için mütevazı katkısı, ne zaman daha içerikli bir katkıya 
dönüşecek? Ne zaman sonuca yönelik nitelikte bir katkıya, bir 
özelliğe sahip olacak?

CEVAP: Sayın Süleyman Demirel, kendisinin de dahil 
olduğu Komisyon’un çalışmalarına başlaması münasebetiyle 
ABD’ye gitmeyi öngörmektedir. Bütün Komisyon üyeleri gibi 
Sayın Demirel de, belirli bir teknik altyapıdan veya yapılanmadan 
yararlanacaktır. Bu çerçevede, Bakanlığımızdan da istenildiği 
takdirde katkıda bulunulacağı tabiidir. Ama ayrıntılarını 
bilemiyorum. Bu konuda bilgi aldığım takdirde size iletirim.

Bizim Orta Doğu Barış Süreci’ne, bölgede gerilimin 
azaltılmasına ve tarafların Sürece tekrar yakınlaştırılmasına 
yönelik olan katkılarımızın hepsini ben nitelikli katkılar olarak 
isimlendirmek isterim. Yani kendi çapında, kendi çerçevesinde 
herkesin katkısı gibi bizimki de niteliklidir.
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SORU: Kendisine Orta Doğu Barış Süreci konusunda 
arabuluculuk teklifi geldiği zaman Türkiye’nin tepkisi ne 
olacaktır?

CEVAP: Bir varsayım sorusu olduğu için, müsaade 
ederseniz bunu cevaplandırmayım.

SORU: Sayın Loğoğlu ve Sayın Alptuna’nm AB üyesi 
ülkelere yapacakları ziyaretin tarihi belli oldu mu?

CEVAP: Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi Sayın Faruk 
Loğoğlu ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Akın Alptuna’nm, 
Katılım Ortaklığı Belgesi ile ilgili görüşlerimizi iletmek üzere 
önümüzdeki günlerde ilgili ülkelere bir ziyarette bulunmaları 
planlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde; yani hemen yakın 
zamanda.

SORU: Nerelere?

CEVAP: Sanıyorum bütün AB ülkeleri.

SORU: İkisi ayrı ayrı dolaşacaklar değil mi?

CEVAP: Zannediyorum bir görev paylaşımı var.

SORU: Alman Parlamenter Claudia Roth Güneydoğu’da 
bazı temaslarda ve açıklamalarda bulunuyor. Öneriler getiriyor. 
Bu konuda tepkiniz nedir?

CEVAP: Bahsettiğiniz öneriler hakkında bir bilgim yok. 
O nedenle birşey söyleyemeyeceğim.

SORU: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ile ilgili 
görüşmeler hangi aşamadadır?

CEVAP: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ile ilgili 
çalışmaların iki önemli boyutu var. Birincisi, NATO-AB ilişkileri 
boyutu. Diğeri de, A B ’deki oluşuma, AB üyesi olmayan NATO
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ülkelerinin katılımı konusu. Bu katılım konusu, Türkiye’nin 
önemle üzerinde durduğu bir husus. Yani, kendi durumuyla ilgili 
olarak... Bu konularda A B ’nin mevcut yaklaşımının Türkiye için 
tatmin edici olmadığı, dün Sayın Başbakanımız tarafından dile 
getirilmiştir. Dolayısıyla görüşlerimiz, çeşitli vesilelerle dile 
getirilmekte, karşı tarafa ve müttefiklerimize, ortaklarımıza 
aktarılmaktadır. Nice Zirvesi’ne kadar bu konunun olumlu bir 
şekilde sonuçlanması ümidimizdir.

SORU: Belgrad’a herhangi bir heyetin gönderilmesi veya 
Belgrad’daki yeni yönetimin tanınması konusunda yürütülen 
faaliyetler hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Heyet yollanması konusunda bir bilgim yok. 
Yeni yönetimin tanınması konusunda ise; bizim orada 
Büyükelçimiz var ve tabiatıyla yeni yönetimi tanıyoruz. Ayrıca, 
hatırlarsanız, Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra bir tebrik 
mesajı göndermişti.

SORU: Dışişleri Bakanı düzeyinde bir ziyaret sözkonusu
mu?

CEVAP: Bilmiyorum. Ancak, iki-üç hafta evvel Üsküp’te 
yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirve Toplantısı’na Sayın Kostunica da -ilk defa bir 
uluslararası toplantı bağlamında- katılmış; Sayın Başbakanımız 
da, Sayın Bakanımızla beraber anılan toplantıya iştirak etmişti.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE’NİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ’YLE
İLGİLİ OLARAK AB ÜYESİ ÜLKELERLE 

YAPILMAKTA OLAN TEMAS VE İSTİŞARELERE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

AB Komisyonu tarafından 8 Kasım 2000 tarihinde 
açıklanan ülkemize ilişkin KOB (Katılım Ortaklığı Belgesi), AB 
Genel İşler K onseyi’nin 20 Kasım tarihli toplantısında 
görüşülmüş, ancak bir karara varılamamıştır. KOB’un bu kez AB 
Genel İşler Konseyi’nin 4 Aralık tarihli toplantısında ele alınması 
beklenmektedir.

Konuya ilişkin görüşlerimizin, 4 Aralık’ta yapılacak AB 
Genel İşler Konseyi Toplantısı öncesinde AB üyesi ülkelerin 
dikkatine bir kez daha üst düzeyde getirilmesinde yarar olacağı 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Sayın 
İsmail Cem’in AB Dönem Başkanı Fransa başta olmak üzere tüm 
üye ülkelerle sürdüregelmekte olduğu temas ve istişareler 
çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Faruk Loğoğlu ve AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Sayın Akın Alptuna, önümüzdeki hafta (27 Kasım - 1 
Aralık) üye ülkeleri ziyaret edecek ve üst düzey temaslarda 
bulunacaklardır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
AZERBAYCAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLE 

İLGİLİ OLARAK, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI 
HAYDAR ALİYEV İLE YAPTIKLARI TELEFON 

GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu sabah 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i telefonla arayarak, 
dün meydana gelen ve merkez üssü Bakü’nün 100 kilometre 
kuzeyi olan depremle ilgili olarak şahsı ve Türk Ulusu adına 
Azerbaycan Halkı’na geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
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M KASEM

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ: Günaydın arkadaşlar. Sorularınızı
cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU: İsrail’de seçim gündemde. Barak erken seçim 
çağrısında bulundu. Parlamento da bu çağrıya destek verdi. Buna 
bir tepkiniz olacak mı? Bu gelişme, Orta Doğu Barış Süreci’ni 
nasıl etkiler?

CEVAP: Orta Doğu Barış Süreci’ni nasıl etkileyeceği 
hakkında şu anda bir tahminde bulunmak zor. Ancak, iki noktayı 
vurgulamak isterim. Birincisi; seçim, İsrail’in iç meselesidir ve 
onları ilgilendirir.

İkinci husus; bu kararın ve bölgedeki bütün gelişmelerin, 
hepimizin özlemini çektiği, Orta Doğu’da şiddetin, gerilimin 
azaltılması ve Barış Süreci’nin rayına oturtulması hedefine hizmet 
edeceğini temenni etmekteyiz.

SORU: Dün, AP Dış İlişkiler Komisyonu’nda Sayın 
Bakan’a yapılan saldırı konusunda, ilgili makamlardan bir 
açıklama geldi mi?

Bu saldırının bazı AP yetkilileri tarafından tezgahlandığı 
iddiaları konuşuluyor. Örneğin, Daniel Cohn Bendit’in ismi 
üzerinde duruluyor. Sanıyorum, kendi içlerinde bir araştırma 
komisyonu kurmuşlar. Bu yönde size gelen bilgiler var mı? 
Ayrıca, girişimler ne düzeydedir? Bir Nota verildi mi?
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CEVAP: Dünkü olayla ilgili olarak, AP Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Elmar Brok olayın akabinde üzüntülerini 
ifade etti. Bazı üyeler de toplantı sürerken bu konudaki 
rahatsızlıklarını dile getirdiler ve salona girişteki güvenlik 
boşluğunun giderilmesi için gerekli tedbirlerin ciddiyetle alınması 
gerektiği üzerinde beyanda bulundular. Bunu bir ön açıklama 
olarak telakki etmek mümkündür. İlave bilgiler AB nezdindeki 
Daimi Temsilciliğimize ulaşacaktır.

Ancak, şunu da belirtelim; Avmpa Parlamentosu’nda dün 
meydana gelen olay AP çatısı altında fikir, konuşma ve kürsü 
özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Bunu tasvip etmek mümkün 
değildir.

SORU: Saldırganların hangi gruba ait oldukları belli mi?

CEVAP: Hangi gruba ait olduklarını, sloganlarıyla ve 
açtıkları posterlerle ortaya koymuşlardır.

SORU: Ermeni iddialarına yönelik bir yaklaşım
değişikliği var mı?

CEVAP: Yaklaşım değişikliğinden neyi kastettiğinizi tam 
olarak bilemiyorum. Biz söz konusu iddiaların gerçeklere 
uymadığını, gerçeklerin tahrifi olduğunu her zaman söylüyoruz ve 
bunu söylemeye devam edeceğiz. Görüşlerimizi en etkin şekilde 
duyurma yöntemleri üzerinde tabiatıyla durulmaktadır.

SORU: Sayın Müsteşar ve Sayın Müsteşar Yardımcısı’nın 
AB yetkilileriyle yaptıkları son temaslar hakkında bilgi verir 
misiniz?

CEVAP: Sayın Bakanımızın da temasları çerçevesinde, 
kendisinin özel temsilcisi olarak Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar 
Yardımcımız çeşitli AB ülkeleri başkentlerinde temaslarını 
sürdürmekte, görüşlerimizi üst düzeyde muhataplarına 
açıklamaktadırlar. Alman sonuçlar hakkında şu anda size herhangi 
bir bilgi sunamıyorum. Temaslar devam etmektedir.
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SORU: Sayın Cem, dün akşam Verheugen’le görüştü. O 
görüşmeden alman izlenim nedir? 4 Aralık’ta ne gibi bir sonuç 
bekleniyor? Bir de; Başbakan Bülent Ecevit’in Nice Zirvesi’ne 
gitmesi konusunda herhangi bir gelişme var mı?

CEVAP: Sayın Bakanımız dün Brüksel’de A B ’nin 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Verheugen’le görüştü. 
Konuya ilişkin yaklaşımlarımızı anlattı. Daha önce Viyana’da 
AGİT Bakanlar Toplantısı sırasında AB içinden ve dışından çok 
sayıda Bakan karşıtı ile görüştü. Karşıtlarına yine tutumumuzu, 
görüşlerimizi aktardı. Verheugen’le yapılan görüşmede, 
görüşlerimizi anlattık; şimdi karşı taraftan gelecek tepkiyi 
bekliyoruz. Henüz o konuda birşey söyleyebilecek durumda 
değilim.

Nice Zirvesi ile ilgili sorunuz, Zirve’ye katılımdan ziyade, 
aday ülkelerin Nice Zirvesi’yle eş zamanlı olarak yapılacak 
Avrupa Konferansı’na davet edilmeleri konusunda sanırım. Bu 
konuda şu aşamada herhangi birşey söyleyemem. Durum 
kesinleştiği takdirde bir açıklama yapacağız.

SORU: De Soto, Ankara’ya ne zaman geliyor?

CEVAP: Bildiğim kadarıyla, Perşembe günü gelecek; 
Cuma ve Cumartesi temaslarda bulunacak.

SORU: Atina’dan gelecek değil mi?

CEVAP: Evet; bildiğim kadarıyla.

SORU: Yunan basınında, Başbakan Ecevit’e
Lipponen’den çeşitli mektuplar geldiği yönünde bazı haberler 
çıktı. Bu konuda bizdeki bilgi nedir?

CEVAP: Sayın Başbakanımıza öyle bir mektup geldiğine 
dair bir bilgim yok. Sayın Lipponen’den Başbakanımıza 
gönderilen mektup, 10 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’ni 
takiben gönderilmiş olan mektuptur.
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SORU: MİT Müsteşarı Sayın Şenkal Atasagun dünkü
gazetelere yansıyan bir açıklamasında, bazı konularda Dışişleri
Bakanlığı ile benzer görüşte olduklarını ifade etti. Gerçi sonradan

  •

bunu düzelten bir açıklama yaptı. Sayın Bakan ile MIT Müsteşarı 
arasında son dönemde ikili bir görüşme oldu mu?

CEVAP: İkili bir görüşme olduğuna dair bir bilgim yok. 
Ama çeşitli forumlarda, başta MGK toplantıları olmak üzere, 
bütün üst düzey yetkililerimiz bir araya gelebilmektedirler. Öte 
yandan, dediğiniz gibi, bugün kendileri yeni bir açıklama 
yapmışlardır.

Bakanlık olarak sorumluluk alanımıza giren konularda 
görüşlerimiz İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu’nda dile 
getirilmektedir. Çeşitli kuruluşlarla beraber biz de görüşlerimizi 
bu Kurul’a bildiriyoruz. Bu Kurul da gereken değerlendirmeyi 
yapıyor.

SORU: De Soto’nun temasları hakkında biraz daha bilgi 
verir misiniz? Kimlerle görüşecek, verilecek olan mesaj nedir ve 
buradan sonra Kıbrıs’a geçecek mi? Önce, Kuzey’e mi yoksa 
Güney’e mi gidecek ?

CEVAP: O konuda zannediyorum daha etraflı bir açıklama 
yaparız. Temasları ve programıyla ilgili olarak şu anda ayrıntılı bir 
bilgim yok.

Teşekkür ederim.
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K a s im  A y i D iş  P o l İt îk a  G e l İş m e l e r İ

YUNANİSTAN

- Atina’da 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen “2. Türk- 
Yunan İşbirliği Konferansı”na Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut 
Yılmaz katılmıştır. Sayın Yılmaz, bu ziyaret vesilesiyle 
Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Ana 
Muhalefet Partisi (YDP) Lideri ve aynı partinin Fahri Başkanı 
olan eski Başbakan Mitsotakis, Atina Belediye Başkanı, soydaş 
milletvekilleri Galip Galip ve Ahmet Mehmet ile İskeçe ve 
Gümülcine Seçilmiş Müftüleri Mehmet Emin Aga ve İbrahim 
Şerif’le görüşmüştür.

Sayın Yılmaz, temaslarında, Yunanistan’la ülkemiz 
arasında son bir yıldır sürdürülen işbirliği ve diyalog ortamının 
her iki ülkenin ve halkların yararına olduğu, bu ortamın 
kalıcılığına inanılması, sabırlı ve dirençli olunması gerektiği, öte 
yandan, Yunanistan’ın Helsinki’de ülkemizin adaylığını 
desteklemekle attığı doğru adımı, ülkemizin adaylık sürecinin 
önünü açan bir yaklaşımla sürdürmesinin beklendiği mesajlarını 
vermiştir.

- Yunanistan Dışişleri ve Savunma Konseyi’nin (KYSEA) 
7 Kasım’da yapılan toplantısında, Yunanistan ve GKRY’nin 
krizlere ortak müdahalesi ve koordinasyon yöntemlerini öngören 
bir belge onaylanmıştır. Toplantıda, ayrıca, Yunanistan 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Paragioudakis’in görev 
süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

- Yunanistan Ulusal Ermeni Komitesi (NACG), 
yayınladığı bir bildiriyle, Fransa Senatosu’nun 8 Kasım’da, sözde 
Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etmesi ve 1915 yılında 
Ermenilere karşı yapıldığı iddia olunan sözde soykırımı
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kınamasını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştır. Bildiride, 
ayrıca, “Fransız Senatosu’nun, Türk liderlerinin baskılarına 
rağmen sözkonusu tasarıyı kabul etmesinin, Fransa halkının ve 
insanlığın zaferi olduğu ve 1915 Ermeni soykırımının tanınması 
ve Türkiye’nin kınanması için gayretlerin devam edeceği” 
kaydedilmiştir.

•  •

- “Örgütlü Suç ve Terörizm, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve 
Yasadışı Göç” konularında Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan Anlaşma’nm onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı 16 
Kasım’da Yunan Parlamentosu’na sunulmuştur.

- Yunanistan Kültür Bakanı Pangalos, Yunan Hükümeti ve 
Hükümetin Türkiye’ye yönelik politikası hakkındaki hakarete 
varan eleştirileri sebebiyle 19 Kasım’da Başbakan Simitis 
tarafından görevinden azledilmiştir.

• •

- Ülkemizle Yunanistan arasında imzalanan dokuz 
anlaşmadan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması, 21 K asım ’da Yunan Parlamentosu’nun ilgili 
komisyonunca oybirliğiyle onaylanmıştır.

- Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, 21-23
Kasım tarihlerinde Yunanistan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.
Ermenistan Cumhurbaşkanı’yla yaptıkları görüşme hakkında bilgi
veren Yunanistan Başbakanı Simitis, “iki ülke arasında varolan
mükemmel ilişkilere” işaretle, “bu ilişkilerin, kültür, tarım,
ekonomi, savunma ve enerji konularında işbirliğinin geliştirilmesi
ve Yunan firmalarının Ermenistan’daki yatırımlarının artırılması
yolunda daha da yoğunlaştırılmasının hedeflendiğini” 
kaydetmiştir.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Stephanopulos ise, Koçaryan 
onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, “iki halkın Osmanlı 
boyunduruğunda olmasının, Elen ve Ermeni unsurlarda sosyal, 
ekonomik ve siyasi çöküş şartları yarattığını ve kurtuluş 
mücadelelerinde halkların kaderinin ortak hale geldiğini; 
Yunanistan’ın, gerek “ 1915 Ermeni katliamı”ndan, gerek “Küçük
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Asya felaketinden” sonra bir sığınak haline geldiğini söylemiş, 
Yunan Parlamentosu’nun 1996 yılında “Ermeni soykırımını” 
oybirliğiyle tanımasının sadece sembolik bir hareket olmadığını, 
konuyu doğru manevi boyutlara oturtmanın ve Ermeni halkına 
tarihi haklılığını teslim etmenin amaçlandığını” ifade etmiştir.

- Ülkemizle Yunanistan arasında imzalanan dokuz 
anlaşmadan bir diğeri olan Deniz Ulaştırması Anlaşması, 28 
Kasım’da Yunan Parlamentosu’nun ilgili komisyonunca 
oybirliğiyle onaylanmıştır.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Hristos Paputsis, konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, sözkonusu Anlaşma 
Parlamento’da da onaylandığı takdirde, Yunan gemilerinin GKRY 
limanlarına uğradıktan sonra Türk limanlarına da 
uğrayabileceğini söylemiş; ancak, Türkiye, “imzaladığı 
anlaşmaları ihlal etmekte olduğu için” Bakanlığının, Anlaşma’nın 
uygulanmasını dikkatle izleyeceğini belirtmiştir.

- Sayın Müsteşarımız, Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 
konusunda AB ülkelerinde yaptığı temaslar çerçevesinde 30 
Kasım’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu’yla 
görüşmüştür. Papandreu, görüşmenin ardından basma yaptığı 
açıklamada, Sayın M üsteşarda görüş alış verişinde 
bulunduklarını, Yunanistan’ın bu konuda tutumunun açık 
olduğunu, AB-Türkiye Ortaklık Belgesi’nin Helsinki Zirvesi 
kararlarını içermesi gerektiğini ifade etmiştir.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

- Jaques Pelletier önderliğindeki 60 Fransız Senatörün 7 
Kasım’da yaptıkları acil görüşme talebi üzerine, 8 Kasım’da 
yapılan oylama sonucunda sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa 
teklifi Fransa Senatosu’nda 40’a karşı 164 oyla kabul edilmiştir. 
Sözkonusu tasarı, Fransa Meclisi’nin 1998 yılında aldığı kararla 
aynı içeriktedir.
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  •  •

- Avrupa Parlamentosu’nun “Dış ilişkiler, insan Hakları,
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Komisyonu” üyesi Phillipe 
Morillion tarafından A B ’nin genişleme süreci kapsamında 
ülkemiz için hazırlanan, 10 Ekim’de anılan Komisyon’da kabul 
edilen ve “Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce yaşadıkları 
trajediden dolayı Ermeni azınlığın, Türk toplumunun önemli bir 
parçası olduğu yönünde TBMM ve Türk Hükümeti tarafından 
desteklenmesi” ibaresini taşıyan rapor, 15 Kasım’da düzenlenen 
AP Genel Kurul oturumunda kabul edilmiştir. Rapor’un 10. 
paragrafında, “modem Türkiye Cumhuriyeti’nin kumluşundan 
önceki dönemde Ermeni azınlığın uğradığı ‘soykırımın’ kabul 
edilmesi”; 20. paragrafında, “Kafkaslar bölgesinde bulunan tüm 
komşularla ilişkilerin iyileştirilmesi”; 21. paragrafta, “Türk 
Hükümeti’nin, iki ülke arasındaki normal diplomatik ve ticari 
ilişkileri sağlamak amacıyla Ermenistan’la diyalog başlatması ve 
mevcut duvarın ortadan kaldırılması” ibareleri yeralmaktadır.

- Sözde Ermeni soykırımına ilişkin bir karar, 17 Kasım’da 
İtalya Parlamentosu’nda kabul edilmiştir. Kararda, ağırlıklı 
olarak, 15 Kasım’da Avmpa Parlamentosu tarafından kabul edilen 
Türkiye’ye ilişkin rapora atıfta bulunulmaktadır.

- Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Berlin’in Kreuzberg 
semtinde bulunan “Heilige-Kreuzberg” Kilisesi’nde, 2-22 Kasım 
tarihlerinde sözde Ermeni soykırımına ilişkin bir resim sergisi 
açılmıştır. Almanya’daki Türk demekleri sergiye güçlü biçimde 
tepki göstermişlerdir.

- Assen şehrindeki De Boskamp mezarlığına dikilmek 
istenen ve Hollanda’daki Türk derneklerinin yoğun tepkisini 
çeken Ermeni Anıtı’na ilişkin olarak Assen Belediyesi Dilekçe ve 
İtirazlar Tavsiye Komitesi’nce, sözkonusu Anıt’ı dikmek isteyen 
Ermeni asıllı Romanschuk’a, Anıt’ın, sadece, Romanschuk’un 
kendi aile büyüklerini anmasına yönelik olarak kullanılacağı 
belirtilmiştir.

Assen Belediyesi’nin, sözkonusu A nıt’ın dikilmesi 
konusunda 21 Kasım günü açıkladığı nihai karara ilişkin olarak
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itirazda bulunan Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri 
Federasyonu Assen Şubesi’ne (TİKDF) gönderdiği yazıda, 
TİKDF’in itirazının geçersiz bulunduğu belirtilmiştir. Yazıda 
ayrıca, Romanschuk’un çeşitli basın-yayın organlarına yaptığı 
açıklamalardan farklı olarak, verilen iznin tamamen adıgeçenin 
şahsını ilgilendirdiği bildirilmiş; öte yandan, Belediye ile 
Romanschuk arasında yapılan görüşmeler sonucu adıgeçenin 25 
Ocak 1999 tarihli ilk başvurusundaki tutumundan geri adım 
atarak, sözkonusu Anıt üzerinde yeralması öngörülen ifadeyi 
“ 1910-1920 yılları arasında hayatını kaybeden aile büyükleri 
anısına” şeklinde değiştirmeyi, Anıt’m boyutlarını küçültmeyi ve 
Türk toplumuyla bir uzlaşmaya varmak için Anıt’ın dikilmesini 
ertelemeyi kabul ettiğine dikkat çekilmiştir.

- Belçika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun 
17 Kasım’da düzenlenen toplantısında, Flaman aşırı sağcı parti 
Vlaams Blok milletvekili Bert Schoofs, Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Louis Michel’e, “Ermeni halkının ‘soykırımının’ 
tanınmasına” ilişkin bir soru yöneltmiş ve sözde soykırımın 
tanınmasına ilişkin bir tavsiye kararı önergesi sunmuştur. Buna 
karşılık, Belçika Dışişleri Bakanı, bahsekonu önergenin kabulüne 
karşı çıkmış; ayrıca, iktidarda yeralan üç partinin milletvekilleri, 
anılan önergeye karşı yeni bir önerge vermişlerdir. Temsilciler 
Meclisi’nde 23 Kasım günü yapılan görüşmede, karşı önergenin 
önceliği olduğu vurgulanmış ve yapılan oylamada karşı önerge, 81 
lehte oya karşılık 47 aleyhte ve 1 çekimser oyla kabul edilmiştir. 
Böylece, Vlaams Blok milletvekilinin sunduğu sözde Ermeni 
soykırımının tanınmasına ilişkin Hükümet’e yönelik tavsiye 
kararı oylanmaya sunulmadan geçersiz kalmıştır.

- Papa Jean Paul II ile Vatikan’a bir ziyarette bulunan 
Ermenistan Patriği Karekin II arasında 9 Kasım günü bir Ortak 
Bildiri imzalanmıştır. Ortak Bildiri’de, 20. yüzyılın başından 
itibaren iki kilisenin karşılaştığı çeşitli baskılar arasında sözde 
Ermeni soykırımına da değinilmektedir.
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KIBRIS

- Aracılı görüşmelerin beşinci turu, 1-10 Kasım 
tarihlerinde Cenevre’de yapılmıştır. Görüşmeler sürerken 
Cenevre’ye gelen BM Genel Sekreteri Annan, 8 K asım ’da 
taraflara “sözlü ifadeler” adı altında bir kağıt sunmuştur. Bu 
konuda Sayın Başbakanımızca 11 Kasım günü yapılan 
açıklamada, “konfederasyon” bir yana, “federasyon”un bile 
gerisine giden bu kağıtta yer alan ifadelerin Türk tarafınca ciddiye 
alınmasının beklenmemesi gerektiği ve iki ayrı bağımsız Devletin 
varlığını gözardı eden bir yaklaşımla Kıbrıs’ta bir uzlaşmaya 
varılamayacağı vurgulanmıştır.

KKTC Hükümeti de 11 Kasım’da yaptığı açıklamayla
BMGS Annan’ın “sözlü ifadeleri”ne yönelik tepkisini ortaya
koymuştur. Açıklamada, BMGS’nin 14 Kasım 1999 ve 12 Eylül
2000 tarihli açıklamalarından dahi geriye gittiği kaydedilmiş,
Kıbrıs Türk tarafının görüşlerinin dikkate alınmayarak, kelime
oyunları ve boşluklar yoluyla Rum tarafının tutumu temelinde
görüşler yansıtılması eleştirilmiş ve Kıbrıs Türk tarafının bu
gelişme karşısında Sürece devam edip etmeyeceğini tekrar
değerlendireceği belirtilmiştir. Aynı şekilde, Sayın Denktaş da
BMGS Annan’a “sözlü ifadelerinin” kabul edilir olmadığını 
bildirmiştir.

24 Kasım günü Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sayın Denktaş başkanlığındaki heyetler arasında bir 
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Anılan toplantı sonrasında 
Sayın Denktaş, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet, iki halk ve iki 
demokrasi bulunduğunu, aracılı görüşmelerin amacının kapsamlı 
görüşmelere geçilebilmesi için zemin hazırlanması olduğunu, 
ancak beş turda bunun yapılamadığını, görüşmelerin almış olduğu 
seyir nedeniyle ve Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu makul ve 
gerçekçi parametreler kabul edilmedikçe aracılı görüşmelere 
devam edilmesinde yarar görmediğini açıklamıştır. Bunu takiben 
bir açıklama yapan Sayın Başbakanımız, Sayın Denktaş’in Kıbrıs 
Rum tarafıyla aracılı görüşmeleri sürdürmenin artık bir anlamı
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kalmadığı ve Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı kabul edilmedikçe 
de görüşmelerden bir sonuç alınamayacağı yolundaki görüşlerinin 
paylaşıldığını, Sayın Denktaş’ın aracılı görüşmelerden ayrılma 
kararını desteklediğimizi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin birbirinden 
ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtmiştir.

- AB Dönem Başkanlığı tarafından, beşinci turun 
başlaması nedeniyle 31 Ekim’de bir açıklama yapılmış ve A B ’nin, 
ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu, müzakere 
edilmiş, kapsamlı, haklı ve kalıcı bir çözüm için BM GS’nin 
çabalarını desteklediği bildirilmiş; iki taraftan “toplum” şeklinde 
sözedilerek taraflar “esaslı” konuşmalar yapmaya çağırılmıştır. 
Aracılı görüşmeler için başlangıçta varılan mutabakata aykırı bu 
açıklamaya, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı 3 Kasım’da 
yaptığı yazılı bir açıklamayla tepki göstermiş, Bakanlığımızca 
basına yapılan sözlü bilgilendirmelerde KKTC açıklamasına 
desteğimiz ve AB açıklamasına tepkimiz dile getirilmiştir.

- Beşinci tur devam ederken 8 Kasım’da açıklanan Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nde (KOB) Türkiye’nin AB üyeliği ile Kıbrıs 
sorunu arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. 
KOB’da Kıbrıs’ın Türkiye’nin Birliğe katılımı konusunda siyasi 
kriterlerden biri olduğu anlamına gelecek bir ifade yeralmıştır. 
Ayrıca, Türkiye BM GS’nin çözüm çabalarına destek vermeye 
davet edilmiştir. BM GS’nin Kıbrıs Türk tarafının tepkisini çeken 
“sözlü ifadeleri”ni taraflara bildirmesi ile KOB’un açıklanmasının 
aynı tarihe rastlaması dikkat çekmiştir. 9 Kasım’da Hükümet ve 11 
Kasım’da Sayın Başbakanımız tarafından yapılan açıklamalarla, 
Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizde Kıbrıs’ın yeri bulunmadığına 
dair tutumumuz yinelenmiştir. Sayın Başbakanımız, ayrıca, AB 
üyesi ülkelerin Başbakanlarına bir mektup göndererek, 
Türkiye’nin kendisini, A B’nin zamanında teyit ettiği anlayış 
çerçevesinde sadece Helsinki Doruğu kararlarında yeralan 
ifadelerle yükümlü tuttuğunu bildirmiş ve K O B’un kriterler 
bölümünden Kıbrıs’la ilgili tüm atıfların çıkartılmasını istemiştir. 
Sayın Başbakanımız, 18 Kasım tarihinde yaptığı diğer bir
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açıklamayla da KOB’da Kıbrıs konusunun siyasi kriter olarak 
yeralmasmın kabul edilemeyeceğini, aksi halde Avrupa 
Birliği’yle ilişkilerin yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştır.

-12-14 Kasım tarihlerinde Doha’da yapılan 9. İKÖ Zirvesi
sırasında Kıbrıs’la ilgili olarak kabul edilen kararda da daha

•  •  •

önceki IKO toplantılarındakine benzer ifadeler yeralmıştır. 
Kararda, iki tarafın eşitliğinin yanyana barış içinde 
yaşayabilmeleri için temel ilke olduğu vurgulanmış, GKRY’nin 
AB’ye adaylığı, görüşmeler sürecini olumsuz etkileyen bir dış 
etken olarak nitelendirilmiştir.

•  •

TURKIYE-ABD İLİŞKİLERİ

- Başkanlık ve Kongre seçimleri sonucunda Temsilciler 
Meclisi’nde 435 sandalyenin 221 ’ini Cumhuriyetçiler, 212’sini 
Demokratlar kazanmıştır. İki sandalye bağımsızlara aittir.

- Türk-Amerikan Demekleri Asamblesi’nin (ATAA) 21. 
yıllık kongresi, 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 
Vaşington’da, “Turkey: At the Dawn of the Millennium” teması 
altında düzenlenmiştir.

- ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Kıdemli Müsteşar 
Yardımcısı Walt Slocombe, ABD Genelkurmay Başkan 
Yardımcısı Orgeneral Richard Myers’la birlikte 13-14 Kasım 
tarihleri arasında ülkemize bir ziyarette bulunmuştur.

•  •

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

- Türkiye-AB Troikası Siyasi İstişare Toplantısı, 3 
Kasım’da Ankara’da yapılmıştır. Türk heyetine Dışişleri 
Bakanlığı ilgili Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlık ettiği 
toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası, Rusya, Kafkasya/Orta Asya, Balkanlar’daki 
son gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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- Sayın milletvekillerimizden oluşan bir heyet, 6-10 Kasım 
tarihlerinde B rüksel’i ziyaret ederek, Raportör M orillon’un 
ülkemizle ilgili raporunun gündeme gelmesi öncesinde Avrupa 
Parlamentosu yetkilileriyle temaslarda bulunmuştur.

- AB Komisyonu, diğer aday ülkeler için zamanında 
açıkladığı gibi, ülkemiz için de hazırladığı “Katılım Ortaklığı 
Belgesi”nin taslak ilk metni ile İlerleme Raporu’nu 8 Kasım’da „ 
açıklamıştır. Belge, adaylık sürecinde ülkemizin AB 
müktesebatına uyum sağlamak amacıyla her alanda neler yapması 
gerektiğini, kısa ve orta vadeli hedefler olarak belirleyen bir 
stratej i ortaya koymaktadır.

Katılım ortaklıkları, esasen Komisyon’un, tüm aday 
ülkeler için hazırladığı yıllık ilerleme raporlarındaki unsurları 
içermekte olup, kısa ve orta vadede hangi hususların yerine 
getirilmesi gerektiğini belirlemektedir.

Belgenin ilk taslak metninde, Kıbrıs konusunun Helsinki 
Doruğu sonuçlarındaki ifadelerin ötesine geçtiği ve kısa vadeli 
ölçütler bölümüne konulduğunun görülmesi üzerine, Türkiye’nin, 
Kıbrıs meselesine çözüm bulma arayışları ile AB adaylığı 
arasında bir bağlantının varlığını hiçbir zaman kabul etmediği, bu 
bağlamda, kendisini sadece Helsinki Doruğu Sonuçları ve bu 
sonuçların kabulüne ilişkin Türkiye ile AB arasındaki yazışmalar 
ve görüşmeler ışığında bağlı saymaya devam ettiği Bakanlığımız 
ve bilahare Hükümetimiz tarafından yapılan açıklamalarla 
bildirilmiştir.

- Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa-Akdeniz Süreci 
(EUROMED veya Barcelona Süreci) çerçevesinde düzenlenen 4. 
Dışişleri Bakanları toplantısı 15-16 Kasım tarihlerinde 
Marsilya’da yapılmıştır.

1995 Kasım ayında başlayan Barcelona Süreci’nin beşinci 
yıldönümüne rastlayan toplantıya Sayın Bakanımız başkanlığında 
bir heyetle katılınmıştır. Toplantıda, Finlandiya, Hollanda ve 
Filistin dışındaki ülkeler Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil
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edilmiştir. Sayın Bakanımız, toplantı vesilesiyle Orta Doğu 
konusu ve Avrupa Birliği’yle ilişkiler kapsamında çeşitli ikili 
görüşmelerde de bulunmuştur.

- İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh, ülkesinin AB Dönem 
Başkanlığına hazırlık amacıyla tüm aday ülkeler mey anında 17 
Kasım’da ülkemizi ziyaret etmiştir. Konuk Bakan, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Sayın Mesut Yılmaz tarafından da kabul edilmiştir.

- Türkiye-AB Karma Parlamento Komi syonu’nun (KPK) 
46. toplantısı, 20-22 Kasım tarihlerinde A ntalya’da 
düzenlenmiştir.

Toplantıya Sayın Bakanımız da katılarak bir konuşma 
yapmıştır. Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, Katılım Ortaklığı 
çerçevesinde Türkiye-AB Mali İşbirliği, Gümrük Birliği’nin 
işleyişi, vize sorunları, A B ’deki gelişmeler, bu çerçevede 
genişleme süreci çerçevesinde Türkiye’nin durumu, Avrupa Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası’na ilişkin gelişmeler ve 
Türkiye’nin konumu, Temel Haklar Şartı ve Hükümetlerarası 
Konferans konuları ele alınmıştır.

- Ülkemizin, Gümrük Birliği dolayısıyla AB’nin dış ticaret 
politikasını üstlenme yükümlülüğü çerçevesinde Romanya’yla 
imzalanan ve 1 Şubat 1998 tarihinde yürürlüğe giren Serbest 
Ticaret Anlaşması’nm (STA) düzgün işleyişini izlemek ve değişen 
teknik koşullara uyumunu sağlamak amacıyla oluşturulmuş 
“Ortak Komite’” nin 3. toplantısı, 22-23 Kasım tarihlerinde 
Bükreş’te yapılmıştır.

- Helsinki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 
adaylık statümüzün resmen kabul ve ilan edilmesinin ardından 
Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizde içine girdiğimiz yeni dönemde 
Fransa Dönem Başkanlığı’nca yapılan davet kabul edilmiş olup, 
23 Kasım’da Fransa’nın Sochaux kentinde Dışişleri Bakanları 
seviyesinde düzenlenen Avrupa Konferansı’na Sayın Bakanımız 
başkanlığında bir heyetle katılınmıştır. A B ’nin kurumsal
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reformlarının ele alındığı Hükümetlerarası Konferans 
çerçevesinde aday ülkeler bilgilendirilmiştir.

- 11 Nisan’da yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nde 
alınan karar uyarınca oluşturulan sekiz alt-komiteden Teknolojik 
Yenilik, Eğitim ve İşbirliği Programları Alt Komitesi toplantısı 
23-24 Kasım tarihlerinde A nkara’da düzenlenmiştir. Türk 
heyetine Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü, AB 
Komisyonu heyetine ise Komisyon’un Türk Masası Şefi Alain 
Servantie’nin başkanlık ettiği toplantıda, görsel-işitsel politika, 
kültürel işbirliği, bilim, araştınna-teknolojik işbirliği ve eğitim 
konuları ile telekomünikasyon ve enformasyon teknolojileri 
konuları ele alınmıştır. Genel görüşmelerin yanında, ilgili 
uzmanlarımız A B ’den muhataplarıyla ikili görüşmeler de 
yapmışlardır.

- Türkiye-AB Siyasi Direktörler Toplantısı, Brüksel’de 28 
Kasım’da yapılmış, toplantıya Sayın Müsteşarımız katılmıştır. 
Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, Balkanlar, Orta Doğu ve 
AOGSP üzerinde görüş teatisinde bulunulmuştur.

- Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nde alman karar uyarınca 
oluşturulan sekiz alt-komiteden Bölgesel Kalkınma, İstihdam, 
Sosyal Politika Alt Komitesi toplantısı, 28 Kasım’da Brüksel’de 
yapılmıştır. Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Genel Müdürü, AB Komisyonu heyetine ise Komisyon’un Türk 
Masası Şefi Alain Servantie başkanlık etmiştir.

Toplantının gündemi çerçevesinde, bölgesel politikalar, 
kamu sağlığı ile istihdam ve iş hukuku, sosyal diyalog, kadınlar ve 
erkekler için eşit imkanlar, ayırımcılık/ırkçılıkla mücadele ve 
işçilerin serbest dolaşımı ve sosyal politikaların eşgüdümü 
başlıkları altında sosyal politika konuları ele alınmış, ilgili 
uzmanlarımız A B ’den muhataplarıyla ikili görüşmelerde de 
bulunmuşlardır.

- Sayın Bakanımız, Brüksel’de 28 Kasım günü Avrupa 
Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda, Türkiye-AB ilişkileri 
konusunda bir konuşma yapmıştır.
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- Sayın Bakanımızın, başta Dönem Başkanı Fransa olmak 
üzere tüm AB ülkeleriyle Katılım Ortaklığı Belgesi konusunda 
sürdürdüğü yoğun temaslar çerçevesinde, Sayın Müsteşarımız ve 
ilgili Müsteşar Yardımcısı da 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde AB 
ülkelerinde çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.

AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ

- Kasım ayında NATO içinde Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Kimliği bağlamında yürütülen çalışmalar, özellikle 
AB’nin NATO imkan ve yeteneklerine erişimi, NATO-AB kalıcı 
düzenlemeleri ve NATO savunma planlama sisteminin 
adaptasyonu konuları üzerinde odaklanmış, bu çerçevede, 5-6 
Aralık tarihli NATO Savunma Bakanları toplantısında özellikle 
A B’nin NATO imkan ve yeteneklerine erişimi konusunda 
alınması hedeflenen kararların hazırlanmasına gayret edilmiştir.

Bu çerçevede, A B ’nin özellikle NATO harekat 
planlamasına kesintisiz ve güvenceli erişiminin bir çok müttefikçe 
arzulandığı ve bu yönde karar alınmasının istendiği görülmüştür.

Ote yandan, AB içinde “NATO-AB kalıcı düzenlemeleri” 
ve “katılım” konularındaki çalışmalar ilerletilmiş ve bu konuda 
hazırlanan iki ayrı kağıt gayriresmi olarak NATO’ya iletilmiştir. 
NATO Vaşington Z irvesi’nde alman kararlar bağlamında 
Türkiye’nin AGSK sürecinde özellikle önem verdiği “katılım” 
konusunda AB’nin hazırladığı kağıdın beklentileri karşılamaktan 
uzak olduğu ve NATO imkan ve yeteneklerinin kullanıldığı 
durumlarda veya müttefiklerin ulusal düzeyde katkı 
sağlayacakları harekatlarda bile ilgili müttefiklere sadece 
istişarelere dayalı katılım düzenlemeleri içerdiği görülmüştür.

- Helsinki Zirvesi’nde kurulması öngörülen AB Acil 
Reaksiyon Kuvveti’nin (Temel Hedef) teşkiline yönelik olarak 
düzenlenen AB Yetenek Taahhüt Konferansı (YTK) 20 Kasım 
günü Brüksel’de düzenlenmiştir. Sadece AB üyesi ülkelerin 
katıldıkları Konferansta, AB ülkelerinin öngörmekte oldukları 
kuvvet ve bağlantılı yetenekleri kendi aralarında 2003 yılına kadar
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oluşturabilmek için gerekli taahhütlerde bulundukları 
görülmüştür. Sözkonusu Konferansı takiben onbeşler, AB üyesi 
olmayan Avrupalı müttefikler ve AB adaylarının Savunma 
Bakanlarıyla 21 Kasım günü 15+15 ve 15+6 düzeninde iki ayrı 
toplantı da düzenlemişlerdir.

15+15 ve 15+6 düzenindeki oturumlarda, sadece AB 
üyelerinin katılımıyla 20 Kasım günü yapılan YTK sırasında 
verilen taahhütler neticesinde A B ’nin esasen yaklaşık 100 bin 
asker, 400 savaş uçağı, 100 gemi ve gerekli destek unsurlarından 
oluşan bir kuvvet havuzunun 2003 yılı itibariyle hazır hale 
getirilmesi bağlamında ilk adımı attığı bildirilmiştir. Bilahare, AB 
üyesi olmayan Avrupalı müttefikler ile AB adayı ülkeler Temel 
Hedef’e “tamamlayıcı” nitelikteki muhtemel kuvvet katkılarını 
açıklamışlardır.

Sayın Milli Savunma Bakanımız, 15+15 düzenindeki 
toplantıda, Temel H edef’e verebileceğimiz katkıyı açıklamış; 
15+6 düzenindeki oturumda ise, Temel Hedef ve uygulama 
sürecine ilişkin görüşlerimiz ile A B ’nin geliştirmekte olduğu 
güvenlik yapılarına ve kriz yönetimi etkinliklerine katılımımıza 
ilişkin beklentilerimizi dile getirmiş; böylece ülkemizin açıkladığı 
kuvvet katkılarının hangi şartlarda AB tarafından 
kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, bu görüş ve 
beklentilerimiz karşılandığı ölçüde, AB tarafından noksanlığı 
duyulan kritik alanlarda Türkiye’den resmen talep edilmesi 
halinde ileride mevcut katkımızı gözden geçirebileceğimizi 
belirtmiştir.

Sayın Milli Savunma Bakanımız, ayrıca, 15+15 
düzenindeki toplantıda GKRY’nin “Temel H ed ef’e katkısını 
açıklayan “Savunma Bakanı” Hasikos’un açıklamasıyla mutabık 
olmadığımızı, bu konudaki görüşlerimizi toplantıya katılan birçok 
ülkenin dikkatine getirdiğimizi, görüşlerimizi ve tepkimizi ayrıca 
yazılı olarak bildireceğimizi belirtmiştir. Sayın Bakan’ın bu 
açıklamasının ölçülü ve yerinde olması, toplantıda gereksiz bir 
tartışmayı önlemenin yanısıra tutumumuzun tescil edilmesini 
sağlamıştır.
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- NATO Genel Sekreteri Lord Robertson, 22 Kasım
tarihinde TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı)

•  •  •

tarafından İstanbul Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen AGSK 
konulu bir konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Genel 
Sekreter, 23 Kasım günü Sayın Başbakanımız tarafından kabul 
edilmiş, görüşmede Sayın Müsteşarımız da hazır bulunmuştur.

Genel Sekreter Robertson, Sayın Başbakanımızla yaptığı 
görüşmede, A B ’nin NATO harekat planlaması yeteneğine 
güvenceli erişiminin sağlanmasının önemi üzerinde ısrarla 
durmuş; bu görüşün gerekçelerini izah etmiştir. Sayın 
Başbakanımız bu konuda Genel Sekreteri dinlemekle yetinmiş; 
güvenceli erişim konusunda herhangi bir yorum yapmamıştır.

- Batı Avrupa Birliği (BAB) Dışişleri ve Savunma 
Bakanları ile Batı Avrupa Silahlanma Grubu (WEAG) Savunma 
Bakanları toplantıları, 13 Kasım’da M arsilya’da yapılmıştır. 
Toplantılara Sayın Bakanımız ile Sayın Milli Savunma Bakanımız 
katılmamış; ülkemizi BAB Daimi Temsilcimiz temsil etmiştir.

Toplantıda, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 
(AOGSP) çerçevesinde bugüne kadar BAB’ın sorumluluğunda 
olan Petersberg görevlerinin (güvenlik ve kurtarma görevleri, 
barışı koruma ve barış oluşturma) Avrupa Birliği tarafından 
üstlenilecek olması dolayısıyla BAB’m işlev ve unsurlarının 
büyük bir bölümünün A B ’ye transfer edilmesi ya da sona 
erdirilmesi kararlaştırılmıştır.

Alman diğer kararlar uyarınca, BAB Askeri 
Karargahı’nın, Temmuz 2001 tarihinde AB Askeri Karargahı 
faaliyete geçinceye kadar halihazırdaki işlevlerini devam 
ettirmesi, Torejon’da (İspanya) çalışmalarda bulunan Uydu 
Merkezi (UM) ve Paris’teki Güvenlik İncelemeleri Enstitüsü’nün 
(GİE) ise AB bünyesinde ajans olarak etkinliklerini sürdürmeleri 
öngörülmektedir.
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AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Türkiye-Almanya İşbirliği Konseyi’nin 9-10 Kasım 
tarihlerinde B erlin’de düzenlenen 7. toplantısı vesilesiyle, 9 
Kasım günü iki ülke arasında siyasi istişareler düzenlenmiştir. 
Heyetlere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Almanya Federal 
Cumhuriyeti Dışişleri Devlet Sekreteri Günter Pleuger başkanlık 
etmişlerdir.

- Türkiye-Danimarka siyasi istişare toplantısı Dışişleri 
.Bakanlığı Müsteşarı ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı Genel
Sekreteri Büyükelçi Friis Arne Petersen başkanlığındaki heyetler 
arasında 15 Kasım tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

- Türkiye-İrlanda siyasi istişare toplantısı, Dışişleri 
Bakanlığı ilgili Müsteşar Yardımcısı ile İrlanda Dışişleri 
Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Richard Townsend 
başkanlığındaki heyetler arasında 22 Kasım günü Dublin’de 
yapılmıştır.

- Türkiye-Litvanya Siyasi Danışma Toplantısı 16 
Kasım’da Ankara’da yapılmıştır. Heyetimize Dışişleri Bakanlığı 
ilgili Müsteşar Yardımcısı, Litvanya heyetine ise İkili Siyasi İşler 
Direktörü Adurius Bruzga başkanlık etmişlerdir.

- Polonya Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Heyeti, 
Komisyon Başkanı Czeslaw Bielecki başkanlığında 27-28 Kasım 
tarihlerinde TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Sayın 
Kamran İnan’m davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

BALKANLAR

- Burgaz Başkonsolosluğumuz Muavin Konsolosu 
Mehmet Koza ve eşi, 12 K asım ’da Bulgaristan’ın Sliven 
(İslimiye) kenti yakınında geçirdikleri kaza sonrasında olay yerine 
iki ayrı arabayla gelen üç kişinin saldırısına uğramış; bu saldırı 
sonucu ağır yaralanan Muavin Konsolos Koza’nın beraberindeki 
para ve kimlik kartları ile eşine ait mücevherler saldırganlar 
tarafından çalınmıştır.
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Bu gelişme sonrasında, Ankara’daki Bulgaristan 
Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilerek, sözkonusu saldırıyı 
kınadığımız ve saldırganların bir an önce yakalanması için 
Bulgaristan makamlarından gerekli hassasiyeti göstermelerini 
beklediğimiz bildirilmiş; keza, Bakanlığımız tarafından 15 
Kasım’da yapılan açıklamada, bu menfur saldırının faillerinin bir 
an önce yakalanarak adalete teslim edilmeleri ve ileride benzer 
olayların meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması 
yönündeki isteğimiz ifade edilmiştir.

Bu gelişmelerin ve olayın Türk ve Bulgar basınına 
yansımasının ardından Kasım ayının sonunda Bulgar makamları 
sözkonusu saldırının faili olduğu belirtilen dört kişiyi 
tutukladıklarını ve sanıkların suçlarını itiraf ettiklerini 
açıklamışlardır. Sanıkların yargılanma süreci devam etmektedir.

- İlki geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen Güneydoğu 
Avrupa İstikrar Paktı (İ.P.) Ulusal Koordinatörler toplantılarının 
İkincisi, 21 Kasım’da Brüksel’de yapılmıştır. İ.P. Özel 
Koordinatörü Bodo Hom bach’m daveti üzerine düzenlenen 
sözkonusu toplantıya, İ.P. Ulusal Koordinatörleri’nin yanı sıra İ.P. 
Çalışma Masalarının Başkanları ve Eşbaşkanları da iştirak 
etmiştir. İ.P. Ulusal Koordinatörler toplantısında, Çalışma 
Masaları çerçevesindeki faaliyetler değerlendirilmiş; ilki 
geçtiğimiz Mart ayında yapılan İ.P. Bölgesel Finansman 
Konferansı’nın İkincisinin düzenlenmesine ilişkin görüş alış
verişinde bulunulmuş ve 24 Kasım’daki Zagreb Zirvesi için 
yapılan hazırlıklar ele alınmıştır.

- Zagreb’de 24 Kasım günü eski Yugoslavya ardılı dört 
devlet (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, YFC) ve 
Arnavutluk ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında bir Zirve 
düzenlenmiş ve toplantı sonunda bir Sonuç Bildirgesi kabul 
edilmiştir.

Balkan ülkeleri olmalarına rağmen, Türkiye, Bulgaristan 
ve Romanya sözkonusu Zirve’ye davet edilmemişlerdir. AB, 
Zagreb Zirvesi’nin katılım formatının, bölge ülkeleriyle başlattığı
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“İstikrar ve Ortaklık Süreci” çerçevesinde belirlendiğini 
açıklamıştır. Bununla birlikte, tarafımızdan, Zirve öncesinde AB 
nezdinde girişimlerde bulunularak, bölgede yapay bölünmelere 
yol açabilecek ve bölge ülkeleri arasında farklılık gözeten 
yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır.

KOSOVA

- K osova’da 28 Ekim tarihinde düzenlenen yerel 
seçimlerin, BMGS Özel Temsilcisi Kouchner tarafından 7 
Kasım’da onaylanan sonuçlarına göre, Kosova genelinde en çok 
oy alan üç parti Kosova Demokratik Ligi (LDK), Kosova 
Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova’nın Geleceği İçin İttifak’tır 
(AAK). LDK, toplam 398.872 oyla 504 Belediye Meclisi üyeliği; 
PDK, toplam 187.821 oyla 267 Belediye Meclisi üyeliği ve AAK, 
toplam 53.074 oyla 71 Belediye Meclisi üyeliği kazanmışlardır.

Sezair Şaipi’nin başkanı olduğu Türk Halk Partisi, 4 
belediyede toplam 567 oy, Mitrovica Türk Toplumu ise bir 
belediyede toplam 105 oy almışlar, her iki parti de bu sonuçlarla 
Belediyeler Meclisi’ne üye sokamamışlardır.

- Bakanlığımız tarafından 4 Kasım günü yapılan bir 
açıklamada, Kosova yerel seçimlerinin sakin bir ortamda 
sonuçlandırılmasının ve Kosova halkının çoğunluğunu oluşturan 
Arnavutların yıllar sonra ilk kez oy vererek, demokratik haklarını 
kullanabilmelerinin olumlu bir gelişme teşkil ettiği; buna karşılık, 
Kosova’daki ulusal Türk azınlığı mensuplarının, ayrıca Sırpların, 
Romanların, Goralıların ve diğer bazı toplumların çoğunluğunun, 
farklı nedenlerle de olsa, sözkonusu seçimlere katılmadıkları, bu 
durumun, seçim sonuçlarının temsili niteliği yönünden olduğu 
kadar, K osova’da kurulmaya çalışılan çoğulcu ve katılımcı 
demokratik düzen açısından da önemli bir eksiklik olarak 
değerlendirildiği belirtilmiştir.

Açıklamada, ayrıca, 1244 sayılı BMGK kararma destek 
veren Türkiye’nin, Kosova’da kalıcı barışın tesisi ve başta 
bölgede yaşayan ulusal Türk azınlığı olmak üzere bütün ulusal

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 2000 157



toplulukların haklarını en ileri düzeyde koruyan, eşitlik, hoşgörü, 
dayanışma ve işbirliğine dayalı bir demokratik düzenin 
kurulmasını istediği ve bu yöndeki girişim ve çabalarını mümkün 
olan her fırsat ve düzeyde sürdürdüğü, Türkiye’nin, bölgenin barış 
ve istikrarını yakından ilgilendiren Kosova’nın nihai statüsünün 
de, taraflar arasında ortak çıkarlar ve kazanılmış azınlık hakları 
temelinde yapılacak görüşmelerle belirlenebileceğini umduğu 
kaydedilmiştir.

- BM Güvenlik Konseyi’nin, 4 Kasım’da yapılan kapalı 
toplantısında, BM Genel Sekreter Yardımcısı Annabi’nin, Konsey 
üyelerine Kosova’daki seçimler hakkında bilgi verdiği, seçimlere 
katılamayan Sırplar ve diğer azınlıklar için atama veya Sırpların 
çoğunlukta bulundukları beldelerin dahil olacağı “kısmi” bir 
seçime gidilmesi yönünde bir karar oluşturulmakta olduğunu 
ifade ettiği, ancak, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği 
kaydedilmiştir.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- Yugoslavya Devlet Başkanı Kostunica, ülkesinin BM ’ye 
üyelik başvurusuna ilişkin olarak BM Genel Sekreteri’ne 27 Ekim 
tarihinde bir mektup göndermiştir. Kostunica’nın mektubunda, 
başvuru yeni üyelik olarak formüle edilmiş ve BM ’ye geri dönüş 
tezi terkedilmiştir. BM Genel Kurulu’nun 1 Kasım’da yapılan 
toplantısında, ABD, AB üyeleri ile eski Yugoslavya ardılı 
ülkelerden Bosna-Hersek, Slovenya ve Makedonya’nın yanı sıra 
Macaristan ve Türkiye’nin ortak sunucu olduğu anılan karar 
tasarısının oybirliğiyle kabul edilmesi sonucunda, Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti BM ’ye üye olmuştur.

- Avrupa Konseyi insan Hakları Sözleşmesi’nin 
kabulünün 50. Yıldönümü vesilesiyle Rom a’da düzenlenen 
toplantıya katılan Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve Bosna- 
Hersek Dışişleri Bakanları, 3 Kasım’da bir Ortak Bildiri 
yayınlayarak, YFC’nin BM üyeliğine kabulünün, Yugoslavya 
Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasının ardından ortaya 
çıkan sorunların çözümüne yardımcı olacağını kaydetmişlerdir.
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- Karadağ Sosyalist Halkçı Parti’den Zoran Z izic’in 
başkanlığında kurulan YFC Hükümeti, 4 Kasım ’da Federal 
Parlamento’da güvenoyu almıştır.

- AGİT Daimi Konseyi’nin 10 Kasım’da düzenlenen özel 
törensel oturumunda, YFC yeni bir üye olarak (55. üye ülke) 
AGİT’e kabul edilmiştir. Kararın alınmasını takiben, toplantı 
salonunda bulunan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
(AGİK) üyeliği 1992 yılında askıya alınan Yugoslavya’ya ait 
bayrak (YSFC bayrağı) indirilerek yerine YFC bayrağı 
çekilmiştir.

- YFC Bakanlar K urulu’nun 16 Kasım tarihli
•  _ _ _

toplantısında, Almanya, ABD, Fransa ve Ingiltere’yle NATO 
harekatı sırasında kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi 
kararlaştırılmıştır. Öte yandan, Beyaz Saray tarafından 17 
Kasım’da yapılan bir açıklamada, ABD’nin 17 Kasım tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere YFC’yle diplomatik ilişki kurduğu 
bildirilmiştir. Ayrıca, ABD Başkanı Clinton, Sırbistan’a 45 
milyon ABD Doları tutarında acil gıda yardımı yapılacağını ifade 
etmiştir.

YFC Dışişleri Bakanı Svilanoviç 17 Kasım’da, YFC’deki 
Almanya, Fransa ve İngiltere Çıkar Şubeleri’nin başkanları ile 
Belgrad’da bulunan ABD temsilcisi Montgomery’i davet ederek 
bir tören düzenlemiştir. Törende, ilgililere Hükümetin kararını 
içeren birer Nota verilmiş ve böylelikle anılan Çıkar Şubeleri, 17 
Kasım günü itibariyle Büyükelçiliğe dönüşmüştür.

- YFC Bakanlar Kurulu, 20 Kasım tarihli toplantısında, 
Slovenya’yla diplomatik ilişkiler kurulmasını kararlaştırmıştır.

- 23 Kasım tarihli basında, Preşevo, Bujanovaç ve 
Medvedja Kurtuluş Ordusu UCPBM ’nin Bujanovaç’ın 5 
kilometre güneybatısında yer alan Koncolj ve Lucane köyleri 
yönünden başlattığı ve 400 militanın katıldığı saldırı çerçevesinde 
Sırbistan-Kosova idari sınırının Sırbistan tarafında birkaç gün 
devam eden şiddetli çatışmalarda en az 5 polisin yaralandığı, üç
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polisin ise kayıp olduğu bildirilmiştir. BM Güvenlik Konseyi YFC 
tarafından olağanüstü toplantıya davet edilmiş, YFC 
Cumhurbaşkanı Kostunica, NATO Genel Sekreteri Robertson’a 
bir mektup göndermiştir. Sırbistan ve Federal İçişleri Bakanları ile 
siyasi partiler ise birer bildiri yayınlamışlardır.

- UNMIKTe ilişkilerden sorumlu YFC Hükümet 
Komisyonu Başkanı Büyükelçi Vukiceviç’in Priştine’deki 
ikametgahına düzenlenen bombalı saldırıda Vukiçeviç’in makam 
şoförü Goran Jeftiç yaşamını yitirirken, kançılaryada görevli YFC 
Dışişleri memurları Goran Popoviç ve Milosav Rakiç 
yaralanmışlardır. Saldırıda iki UNMIK polisi de hafif şekilde 
yaralanmıştır. Binada bulunan Büyükelçi Vukiceviç’in saldırıdan 
yara almadan kurtulduğu bildirilmiştir.

BM Güvenlik Konseyi ve AB tarafından da YFC Hükümet 
Komisyonu Başkanı Büyükelçi Vukiceviç’in Priştine’deki 
ikametgahına düzenlenen saldırı ile Sırbistan’ın güneyinde 
meydana gelen olaylar kınanmıştır.

- YFC, 24 Kasım’da yapılan Zagreb Zirvesi’nde, İtalya, 
Slovenya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Yunanistan ve 
Hırvatistan’ın dahil olduğu Adriyatik-Iyonya Girişim i’ne 
katılmıştır.

RUSYA FEDERASYONU

- Devlet Başkanı Putin tarafından Rusya Federasyonu 
(RF) Federasyon Konseyi’nin yapısının değiştirilmesi sonucu 
kurulmasına karar verilen Devlet Konseyi, ilk toplantısını 22 
Kasım’da yapmıştır. Putin, bu toplantı sırasında yaptığı 
konuşmada, ülkenin gelişme yöntemlerini belirleyecek 
Konsey’in, Parlamento veya Hükümet’in yerine geçmemesi 
gerektiğini belirtmiş; Devlet Konseyi’nin RF’nin bölgeleri ve 
merkezi yetkilileri için gerekli ve önemli bir organ olduğunu, 
merkezi konumun güçlendirilmesi hususunun ana hedefleri 
olduğunu; öte yandan, insani alanda ve eğitim, bilim, halk sağlığı, 
ulusal güvenlik ve uluslararası ilişkiler konularında stratejilere 
ihtiyaç duyulduğunu, Devlet Konseyi’nin Rusya’nın bölgelerinin 
kalkınması için uzun vadeli bir program oluşturma hazırlığına
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gireceğini, bu çerçevede ülkenin 2002 ve 2003 yıllarına kadar olan 
kalkınma programının Nisan 2001’e kadar hazırlanması 
gerektiğini belirtmiştir.

Çeçenistan

- RF Devlet Başkan Putin, son olarak Devlet inşaat 
Komitesi Birinci Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan 
Vladimir Yelagin’i, 28 Kasım tarihinde Çeçenistan’ın sosyal ve 
ekonomik gelişimiyle ilgili konulardan sorumlu Bakan olarak 
atamıştır.

- Çeçenistan’da gergin durum Kasım ayında da devam 
etmiş, Çeçen militanlar mayın savaşını sürdürmüştür. Öte yandan, 
RF Savunma Bakanı Sergeyev, Çeçenistan’dan asker çekilmesinin 
sözkonusu olmadığını, güvenlik birimlerinin kış operasyonu için 
hazırlıklarını tamamladığını, kış süresince kalan Çeçen güçlerin 
temizlenmeye çalışılacağını açıklamıştır.

- AGİT Yardım Grubu’nun Çeçenistan’a geri dönüşü 
konusunda Rus tarafıyla görüşmeler Kasım ayında da devam 
etmiştir. Çeçenistan’daki mültecilerin durumunu yerinde görmek 
üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ’nden bir heyet, 20-24 
Kasım tarihleri arasında bölgede incelemelerde bulunmuştur.

GÜNEY KAFKASYA

- Azerbaycan Milli Meclis seçimleri, 5 K asım ’da 
yapılmıştır. Seçimlere katılım oranının %75 olduğu açıklanmıştır. 
Toplam seçmen sayısının 4.326.000 olduğu seçimlerde ilk 
sonuçlara göre,

Yeni Azerbaycan Partisi %70,83
Azerbaycan Halk Cephesi Partisi %6,4
Müsavat Partisi % 4,71
Azerbaycan Milli İstikrar Partisi %3,88
Komünist Partisi %3,05
Azerbaycan Demokratik Partisi % 1,2

oranında oy almışlardır.
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Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Meclis seçimlerinin 
sonuçlarını 22 Kasım günü onaylamıştır. Çoğunluk sistemiyle 
seçim yapılan 100 seçim dairesinin l l ’inde ise sonuçların iptal 
edildiği açıklanmıştır.

Nisbi sisteme göre parti listelerinden 
milletvekilinin dağılımı hakkında Mahkeme 
bilgiler şöyledir:

seçilen toplam 25 
tarafından verilen

YAP
AHCP
VHP
Komünist Parti

16 milletvekili 
4 milletvekili 
3 milletvekili 
2 milletvekili

Anayasa M ahkemesi’nin açıkladığı sonuçlara göre, 
çoğunluk sistemiyle seçilen 88 milletvekilinin dağılımı aşağıda 
sunulmuştur (Ülkede 100 seçim bölgesi olmasına karşın işgal 
altında bulunması nedeniyle Dağlık Karabağ-Hankendi 
bölgesinden milletvekili seçilmemekte, böylece bu bölgenin 
Meclisteki koltuğu boş kalmaktadır):

YAP : 56
Bağımsız : 25
AHCP : 2
Müsavat : 2
AMİP : 1
Sosyal Refah : 1
Ana Vatan : 1

Cumhurbaşkanı Aliyev, 25 Kasım tarihinde bir ferman
yayınlayarak seçim sonuçlarının iptal edildiği 11 seçim bölgesi 
için yeni seçim tarihinin 4 Ocak 2001 olarak belirlendiğini 
bildirmiştir.

Ülke barajını aşamayan Müsavat ve AMİP, 11 bölgede 
tekrarlanacak seçimlere katılmayacaklarını açıklamışlardır.
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- Azerbaycan ve Ermenistan’ın Avrupa Konseyi üyeliğine 
davet edilmeleri, üyelik tarihinin her iki ülkedeki bazı 
eksikliklerin ve Azerbaycan’daki seçim sürecinde görülen 
aksaklıkların giderilmesi izlenerek, daha sonra belirlenmesini 
öngören Karar Tasarısı 8 Kasım günü AK Delegeler 
Komitesi’nde, bilahare 9 Kasım günü de Bakanlar Komitesi’nde 
kabul edilmiştir.

ORTA ASYA

- Türkiye ile Kırgızistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 24 
Kasım ’da istişarelerde bulunulmuştur. A nkara’da yapılan 
istişarelere katılan Türk heyetine, Dışişleri ilgili Müsteşar 
Yardımcısı, Kırgız tarafına ise Kırgızistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Osmanaliev başkanlık etmişlerdir.

Danışmalarda, ikili siyasi, ekonomik ilişkiler ile eğitim, 
kültür ilişkilerinin yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alış verişinde bulunulmuştur. Kırgızistan 
heyetinin başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Osmanaliev, Devlet 
Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Çay tarafından kabul edilmiş, ilgili 
Kırgız heyet üyeleri de Genelkurmay Başkanlığı ve Eximbank 
yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuşlardır.

- Moğolistan Anayasa Mahkemesi, geçen yıl Aralık ayı 
sonunda kabul edilen ve Parlamento üyelerine bu üyeliklerini 
kaybetmeden hükümette yer alma hakkı veren Anayasa 
değişikliğini 29 Kasım’da iptal etmiştir. Bu kararın ardından, yeni 
oluşturulan Hükümette, Başbakan dahil olmak üzere, beş 
Parlamento üyesinin yer alması nedeniyle ülkede siyasi bir kriz 
ortaya çıkmış, Hükümet ve Başbakan’ın durumu hakkında çeşitli 
tartışmalar cereyan etmiştir. Moğolistan Parlamento Başkanı 
Enebish, ülkesindeki bu beklenmedik durum nedeniyle ülkemize 
düzenleyeceği ziyareti ertelemek zorunda kalmıştır.
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ENERJİ

- ABD Başkam’mn Hazar Havzası Enerji Kaynakları 
Diplomasisi Özel Danışmanı Büyükelçi John Wolf, adıgeçenin 
yerini alması öngörülen Büyükelçi Elizabeth Jones ve 
beraberlerindeki heyet, 15-18 Kasım tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmişlerdir.

Ziyaret sırasında, konuk heyet, Sayın Cumhurbaşkanı, 
Sayın Başbakan, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu Başkanı Haşan 
Kaya tarafından kabul edilmiştir.

Görevinden ayrılacak olan Büyükelçi Wolf’a Bakü-Tiflis- 
Ceyhan ana ihraç petrol boru hattının gerçekleşmesi 
doğrultusunda gösterdiği çabadan dolayı teşekkür edilmiş; aynı 
işbirliğini Büyükelçi JonesTa da devam ettirme dileğimiz 
belirtilmiştir.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar 
Kurulu Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer 
Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması, Devlet Bakanı Rüştü 
Kazım Yücelen ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma’nın 
22-24 Kasım tarihlerinde ülkemizi ziyareti vesilesiyle ülkemizde 
bulunan Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ivan Zayets 
tarafından 23 Kasım tarihinde imzalanmıştır.

- Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 7. 
Uluslararası Enerji Forumu’na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Cumhur Ersümer başkanlığında bir heyetimiz katılmıştır. 
Bahsekonu forum, uluslararası enerji piyasalarında istikrarın 
sağlanması amacıyla üretici ve tüketici ülkeler arasındaki diyalog 
sürecinin genişletilmesini amaçlamaktadır.
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ORTA DOĞU

- İsrailliler ve Filistinliler arasında Eylül ayında başlayan 
ve Kasım ayında da devam eden çatışmalarda 342 Filistinli ile 40 
Israilli hayatını kaybetmiş; çok sayıda kişi de yaralanmıştır. 
Çatışmaların durdurulması için sarfedilen çabalar bir sonuç 
vermemiştir.

Türkiye, hem İsrail hem Filistin tarafının güvenini 
kazanmış bir ülke olarak, tarafların da arzuları doğrultusunda, 
çatışmaları durdurmak için gayret göstermektedir. Türkiye 
arabuluculuk rolüne soyunmamış; ancak, tarafların barış 
görüşmelerine geri dönmeleri için tarafların isteği doğrultusunda 
kolaylaştırıcı bir rol üstlenmiştir. Kurduğu temaslarla tarafların 
birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya çalışan 
Türkiye, bu arada, çözüm yolunda yararlı olacağını düşündüğü 
görüşlerini de kendilerine bildirmektedir.

Filistinli ve Israilli yetkililerle çeşitli düzeylerde yapılan 
görüşmeler Kasım ayında da devam etmiştir. Bu bağlamda, 
Dışişleri Bakanımız 22 Kasım’da İsrail’e giderek Başbakan Barak 
ve Dışişleri Bakanı Ben Ami’yle görüşmüş; aynı gün Kahire’ye 
geçerek, Filistin Yönetimi Başkanı Arafat’la bir görüşmede 
bulunmuştur. Bu görüşmeleri takiben Filistin Uluslararası İşbirliği 
ve Planlama Bakanı Nebil Shaath Ankara’ya gelerek temaslarda 
bulunmuştur.

Şarm el Şeyh Zirvesi’nde varılan mutabakat sonucunda 
oluşturulan, çatışmaların nedenlerini araştırmakla görevli 
Araştırma K om itesi’nde 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel de yeralmaktadır. Komite’nin ilk toplantısı, 26-30 Kasım 
tarihlerinde New York’da yapılmıştır. Komite üyeleri bölge 
ülkelerine ziyaretlerde bulunmuştur.

Türkiye, konuyla ilgili girişimlerinde şiddetin 
durdurulması ve tarafların görüşme masasına geri dönmelerinin 
sağlanmasını temel hedef olarak almaktadır.
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Çatışma döneminde Filistin’e insani yardımda da 
bulunulmaktadır. Bu çerçevede Filistin tarafına, önce 500.000 
ABD Doları, bilahare 3 milyon ABD Doları nakdi yardımda 
bulunulmuş; muhtelif ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmiş; ayrıca, 
50 Filistinli yaralı Türkiye’de hastanelerde tedavi edilmiştir.

Taraflar arasında ciddi bir güven bunalımı bulunmaktadır. 
Her iki tarafın da güvenini kazanmış olan Türkiye, bu güven 
bunalımının aşılmasında yardımcı bir rol oynayabilecek 
konumdadır. Ülkemizin katkıları her iki tarafça ve 12-14 Kasım 
tarihlerinde Doha’da yapılan ÎKÖ Zirvesi’nde de görüldüğü gibi, 
genel olarak Arap dünyasında takdir edilmektedir.

- Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Oman Dışişleri 
Bakanı Yusuf Bin Alawi’nin davetlisi olarak 4-5 Kasım tarihleri 
arasında Om an’a düzenlediği ziyaret sırasında Dışişleri 
Bakanı’yla yaptığı ikili görüşmenin yanısıra, Sultan Qaboos 
tarafından da kabul edilmiştir.

Oman ile Türkiye arasında mevcut iyi ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlayan ziyaret sırasında, ikili ekonomik 
ve siyasi ilişkilerin yanısıra, Orta Doğu’daki son durum başta 
olmak üzere bölgesel konular ile bölgesel işbirliği imkanları 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- İslam Konferansı 9. Zirvesi, 8-14 Kasım tarihleri 
arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılmıştır. Zirve’ye, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız katılmışlardır.

•  •

Ust Düzeyli Memurlar Toplantısı, Dışişleri Bakanları 
Hazırlık Toplantısı ve Zirve Konferansı olmak üzere üç aşamada 
yapılan Zirve’nin gündemini, Orta Doğu Barış Süreci ve İsrail ile 
Filistin arasında meydana gelen olaylar işgal etmiştir. Zirve 
sonunda “Barış, Kalkınma, Al Aksa İntifadası” başlıklı “Doha 
Bildirgesi” yayınlanmıştır.

Zirve sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız, BM Genel 
Sekreteri, Filistin Devlet Başkanı, Endonezya Cumhurbaşkanı,

166 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 2000



Pakistan Başyöneticisi, Mısır Başbakan Yardımcısı ve Katar 
Emiri’yle; Sayın Bakanımız ise BM Genel Sekreteri, Suriye 
Dışişleri Bakanı, Mısır Dışişleri Bakanı ve Filistin Ulusal 
Planlama ve Dış İlişkiler Bakanı’yla ikili görüşmelerde 
bulunmuştur.

-Dışişleri Bakanımız, Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri 
Bakanı Prens Saud Al-Faisal’ın resmi konuğu olarak 18-19 
Kasım tarihlerinde Riyad’ı ziyaret etmiştir.

Sayın Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan’a düzenlediği 
ziyaret sırasında Suudi Dışişleri Bakanı’yla yaptığı ikili 
görüşmenin yanısıra, Kral Fahd ve Veliaht Prens Abdullah 
tarafından da kabul edilmiştir. Son derece olumlu ve yapıcı 
geçen görüşmeler sırasında ikili ekonomik ve siyasi ilişkilerin 
yanısıra başta Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere bölgesel 
konularda da görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Bakan, 
Riyad’daki Uluslararası Türk Okulu’na da kısa bir ziyarette 
bulunmuştur.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Venezuela Büyükelçimiz, güven mektubunu vermek 
amacıyla 10-17 Kasım tarihleri arasında ziyaret ettiği Trinidad ve 
Tobago’da, Karayip Devletleri Örgütü (ACS)’ne Daimi Gözlemci 
Üye olması hususunda anılan Örgütün Sekretaryası’yla 
gayriresmi görüşmelerde bulunmuştur.

- Genelkurmay Başkanlığı Andlaşmalar Dairesi Başkanı 
Tümgeneral Şevket Dingiloğlu başkanlığındaki askeri heyetimiz, 
18-26 Kasım tarihlerinde Brezilya’yı ziyaret etmiştir. Bu 
vesileyle, iki ülke arasında imzalanması öngörülen askeri işbirliği 
anlaşmaları müzakere edilmiş ve askeri eğitim alanında işbirliğine 
ilişkin bir niyet mektubu imzalanmıştır.

- TBMM Küba Dostluk Grubu, Milletvekili Rıdvan 
Budak’m başkanlığında 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 
Küba’yı ziyaret etmiştir.
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Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez, Sayın 
Cumhurbaşkanımızı temsilen 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 
Meksika Devlet Başkanlığı devir teslim ve yemin törenine
katılmak üzere bu ülkeye gitmiştir.

•  •
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